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 م 0 .هلاو رخل قف نوما م 0
 0 نودقتميو. ءاَمْشو ءاخر نم مهمدلجعانباتيصي.:

 اهاك ةمإلا ةملظهىلا غدد دحاو درف ةملظنم لع

 لييس وه يتامالا ققحتو لاماالا هب.غلت ىذللا ليبسلاف ٠
 ميسقا نم ةقثلاو قافتالاو داحنالا لع رصم ءانبإ ةيرت

 اتماضت مني امف نماضتلاو .جريغ نود مهضعل نع دامعالا و

 زهدلا أ وي كلذ ريشَو تاهل ءانرك تدل
 ءالذا تملا :احالل ١00 ظ

 ةراغ خوال امها هديا توا همر 0 ناو

 1 فت ومهق انفقوم دوك نا 5 راع أ 0 ىهتنمو ف 5 ا

 ديف ضان داع ها قدر م 0 0 را

 0 نم - نك

 :-( لماك قطصم : .ش
0-3 



 د "وو ا

 ادمان وه. اننا ىلع اندامعا مدعل ةحبتت 0

 ل وماقلأ عم اندالبل | ريما هئمان رظتناو ينجالا لع تى

 و ادا تارسإ ليل كتل اع ريما 0 احتسملا

 طولا نا:ىلا 'ةّمجا.هدهاوشب اندشرت خمراتلاو . 0

 ايها لا وكلا ال دالبلاو هان انياب الأ احمل

 لأ عدا مهضعل ىلع نييرصملا دامعا مدع نا ذل

 اذاو هسفنب الامال ناسنا 0 مهني نماضتلا نادنف

 0 نسال رفا ال ١ ما الةمألا 0 ىف اك

 ةفيسالا ةمالا هذه لاوما: ىف اوفرصت_ نا ءاكسملا ع

 * هضراعم:اهتنب .نِم.دحا رم اودجب نا نود ا[

 ظ انما

 2 اصم يف نومدختسيو ن نودنجن نيب ” كلن رح

 " تااخلا لمعلا اذه لع سس ةكوص انم عفر 00 ايناطيز

 باسل انلأتو نرش قر , اذا اننى د ةيقيفللا ةينطولل

 .ةبملا مالايف لالا فالخعأب رد 01 1 ام

 10 نحنا و رك اوموعب ةدحاو "لا ةمالا ءانا ناف



 تل

 يقدحأال ردع ندب و تدا لمعلا .ةعاس لا يرْمعل

 ماعلاو ضافتا 6 و نطولا ةمدخ نع ريصعتلا

 نانردلا راو 2 0 1 بجاولاب مايقلل ليس ريخ نأ

 انؤاباو ان اشن نحنف. نيتمساسأ ىلع مهتيرتو دالبلا ءانبأ نيب

 يرصملا 3 « مهنجب 0 يتلا ثداحالاَو مو 0

 نون رصملاقهارو هيف 1 نيرصلا 1 6 مسا ال

 ةملوسأل ةقرفملا لاوقثإلا نس, تكاد ريغو كا

 ىف ستحل ا 00 سوفنلل ةتسملا 5 رعلل ةدعمملا معبلل ةطشملا

 نمايولت تال رس 0 ا
 قررولاو هم هب ىف ان ريغ 5 امس 1 0 5 رغصلا

 املامو املا نس داس

 ءادلا وه ل لعو هس لع [ئىرخلا داق مدعف

 فا رتق الا و قاقملا تيسوبف. ءاودالا هيلا ىهتنت ىذلا نايل

 هباشل نش انحبصا ىنلا تلا تول 3 لصاو

 انيلع ىضق ىذلا حييبتلا لونا اذه ردصمو هابل ندترم

 نيعماطال ةسيرف شيعنو مالا فاصم رخآ يف نو 30



 و

 د00 || ور د و هد ءاجا ق

 0000 الها دج ول داللا لود ترفط هط ول كنا . مه

 ليقثلا مرين نم رصم صال نيفخش نيلتحلا ةهارك

 ةيلما ةريغااو ةينطولا ةيجلاب مريغ نع نوزاتع ًادارفأ تيأرو

 نيعمتحم مارب الاذالو# 0 م هدا عادل ها

 قيفحتل قافتاب نيلماع دحاو ضرغ ةمدخلل دحاو ءاول لوح

 تا ماعلا عم وق نيهحوم ةفيرشلا ةرهاطلا همام

 مالا 55 ب مو رصم ءاردإ 0 00

 00 ل اير ءاوذدلا نوكك بيكف . ةسمتلا نوتحلا

 انا + ةديدشلا ماقسالاو ةيساقلا مال آلا هذه نم اهافشل
 "000 دراماا موب لك نابت سدقملا اننطو رصم ىرت

 الإ يل رالا ىر الو تاناهالا هده لع ريصن

 لجأ انهو 50 1 را نأ 00 _ 2 َّث كلا

 دع .ةمدج ييافتلا الع 25و نادللا 5 ناطوالا

 كا 0 ا 1 رايدلا

 اس1 تل نيام نع را ضاوإ فااخن
 مر



2 
 ع

 تك

 3 ةضئاق ١ ةءو.٠ 2 رااربف اك ءاول ف 2

  لاماالا غلن فيك

 تاكا 0 نع هر حم هدالب ذل اير ا

 كلاما نيب الان لتس لاو
 ىرضملا' نطولا اذنه نانانم ا لك نشد 0

 ذهكبا ايكلانيع نود ال 6ك راسا

 هسنجغات | ىاروكلذتك هأر ول هوو توعغلا نسحأو ملا

 ةنئحالا دالبلا ف نيمرت ةخ مراد فدا" دعأ مدالإ ىف ةكاض

 رضمءان 0 ينجالا فرع اذا فتويهذن ثنح نيلحبم

 اهلا نوبستني يت حا دراجلا ف0 *لا اخو |عظعت م 0 ْ

 32000 ع ىلا ا | ةمظعو

 ا مجان ل املا تلو ل ل

 0 ممدنع لوتس د كا | | مهسوفت لع درعف د 7 23 ظ

 ف وع رش :ءانبم ا نطولل امادخ و ابميم>تل نولمعي الاجر مهم 0

 كح



 مه

 ركتي نأ دحأ ميطتسي نيكل ل ايترالا اذه نيدلاب ةسايسلا
 7 طابترالا اذه د وجو انيلع

 0 كاسل امرشا رع ةر رولا كوذلا تناك اذا
 000001( دحل اماطاس ةرقو اتظعو ايفاتم

 دحت ال اذايلؤ 0 ةيحيسملا مهم ام دنع قارتفا لكو قافش

 لدا لهملا ميخ و اكد ءاملا لّتحا دقو نيملسأل رشاَعَم

 ارا المو انذلععسا ناكرأ كاملا تغرتو انزاندلع

 هكدا زا 0 د2 الأ 2 داعسو انتوقو انفظع

 لث الدلاب لكل انف ادا : تاه د اذهو عامجالا اذه لا

 ناو ةحيحصلا ةيندلاو لئاذفلا نيد مالسالا نا ة هي ا

 الا
 2” ابك 7 هيهأ ون تنتحتو هرم 0١ نك ل اال قر وروعدلا

 اللا مقل : ايروأنا دعا اليلذو ادع ادهاش مولك ا

 ردا نم« كسمتلا لأ وح أ نحتو اننيد لمهن اذاهف نيدلا

 ظ 10 م كلضفي اندهت نأ كلن انا مولا نيني روالاو

 « لماك ىئطص» تي عيمس كنالبق نم نعال

 ةيعاددب كسألاو اما راو الا هدا ن



 هود

 هذه ىلا شاهدن الا: نيعن نوراقن, ن 1 و حبصأ (

 نورظتنيو 5 نييحيسملا نيب ةعاقلا ةيومدلا ترملا

 ةيقيرفاويحيسم مأ ايروأ ويحيسم:رفاظلا نم اوفرعيل ةجيتنلا

 نفل ايروا قرادادحو نرخ خارص را دقو

 قدس سا ىلا ةلودلا دض هنكلو ةرأا هذه ىف يرتلا

 فاضت داو ند ةيعبطلا ةديدشلا )| اهتيحع ىضاملا نمزلا

 2 ريس فهي ادهم لهو 7 ةناغال انز< رظنلا اده نيا

 حبص يذلا نرهلا اده:ىق ىرعبملا عجرتس لهو ؟ ماماالا ىلا

 «؟ءادت الا تشو -

 هام مركسلا ءيراقلا اما كيلع هللا ىل ل
 1 نم تاكا ضرغ نسل مربط هده فا

 مالسالا لع ةيكرتااةلودلا نال ام < نسا
 بئاناا اذه ةرايع نم "ىراقلا ىرب ال له نادك

 نيب ةعاق براطاهده تاك ول دوب اروآ ل

 ريف رصنلا ناكو نيكسلاب كل

 طابترانأشب مراكفال اهتساسو !هئابطخو ابروأ باتك نالعا

 كعل لهو :اند ءانإلا



 وع
 1 3 !| 3 ١

 لخ كح و در ياللا 2 امراح

 1 ةفواسإ ةلود ا ذا اهذاع و نيدلا ةردل ىوعدب

 اتاكد ردا ا ال 2 تيلع ةيروالا لودلا نئكو

 ا لجان انوع ق

 هن دايم َنَ انداعبال أهعسو 8 ف لمعل اهارتؤ انتمظعو ان

 ةيذاكلا ةفسافلاو دوحملا عداه ورك ف درت هعووملا

 2 . ٠ ١ ٍِء ع

 مايق لم م نوهركي 3ك ف ا ف انروأ عئانصو : اكس

 اها ريق ع ةرهاطلا همر | هن دايم ءا لمعلاو ميركلا

 ءادعالا و 5 : احالل ا اننا انله

 دادزا مدنا 0 ا 0 هر فاو

 ةعابسلاو 2 ع 236 "ىلا: ل طايترا 2م نأشد نيم ىلإ, اع انه

 قو )»ع 0 املا ل 2( نعد ل دلعلا َث :ءاح دوو : نيدلاب

 1 0 رول ؟ ديل 1 0 7-1 ع ةلاعم هردص

 ا ادا ليك 1و 0 وه باو ريهاشم
 .ء 7 1 ٠

 بتاكل تددح>و يح ا ادب ام ىنكلو اشد ايش ا نأ

 : دحاولا فرالاب هتجر 5 كلش



 د

 نيط رفملا نياظمللا لطألا

 رع لاق امف هواطخ نيدلا لع امرا هع شل

 نيدلا كافكا ل عوجرلا قفةيشقملا ةسانسلا نآب نيةرتعم

 : ةصل اذه. امورومو اق وطنع لمعلاو :

 ي ةسايسلاو ندلا »

 نانا ةسايصلاو نيدلا ل ةددعتم تلاع 0 3

 نأ ةنوتلا لةؤلدلاو سوما نيالا انكار نق

 1 ف هطاسلاو دحلاو ة هن دملا ْن ل : 4 نو ودلا

0-8 

 0 نأ 5 يد اضعاف ف 1 مدا ىف اع اهدامعاب

 ل اعاد كل |[ وكل ةيحسملا 4-ايسلاب ةسرو ا 3 ةايسأل

 هلأحرأ اهو ناندالا ن دم هردع 0-1 ا نيدلا ع عضد م

 ةيدس ع | امانكف ا هقالاو ا قرع هل 8 هر وق 011

 ةينرتزملا 5 امو

 املا وحا ف رظنلا نءعو ةيلعلا ةلودلا م ران حفص نمو

 ملابرو وأ نأ دج م لا ياك اي اهيا



 7-0 55 ب

 < هر رشنلا نيفتلا هلا علطتتو ناسن الا هيلا ممطيام
6 

 ( لماك قطضم)
 ب

 نيدلا حور ديبأتل ةبسانم ؛ هِض رفلا مجرتملا دحو انك الك ناك

 0 اد هفاسلا ف ياو ةينطولا يف ةرا اهلا>داو

 رظانلا تحت, يتلا هر او لم ظع.ىنط 9 ةقب حالا

 فار ذدانلا موصخلل ىساح رععاقر ل اجا ٍِف يف ءارقلل اهأيهو

 ىذلا نآش . اباسح اهلا باسنتالا الظاب نوعدن”نمم نيقفانملا
 ديدهلا الق ةايحلا اهانعمو صالخالا اهانبم ةطخ هسفنل مسر

 هينث داعر الآ الو هعدر

 نيدلا عوف نم اعرف: ةسايسلاىرت "ناك هنأ كلذ نم

 ا 0 اذ ياذا لاسلدإ هاو هلوص نم الضا لب

 و 2 ند فرع لا نهج نم اوكضتسل الع.وا: تعْفْض

 أراض نيدلا نيس مجرب ابلاغ ناك ةحتتملا ةلاعفلا' ةسايسلا

 ظ كلذ ريغ ادختم هننسؤ هب 1 ناماعلا نياداعلا هلانأب 0

 ' لع همح .روبظو هتحح وسلا 9 يلام



0 
 مسلخ

 ءاظعلا ذا ير الاف نونابم فيكس ل

 مهسوؤر قوف مم ولم ب هكا 1 نأل كلذك م اغا

 اذا غدص تعشلا راب الرق ولف الا. مراوأ نوعبطاو

 وره وادلاو اس نوط ندم راللا

 ةضفللا ةديحولا 0 وه تعشلا نا . الك م كو همانمأ

 .ءايوقالا ظعاوع ءايقلا ركع | «دارالعضخل ىذلاناطاساوهو

 50 اذه ةمدخو ر مصمىف ةنرخلا لاَ راب تدرأ ناق

00 1-0 

 7 مش اودشراف مكرابذ نأ تارش “ ودك ,و م دال د

 ءااوض. اعتج اننا ةاوملكاو ةنانحاوو هقومح قلل و 5 1

 . ينغلاو ريمفلاو ميفرلاو قمحلا كلاذأ ق ىوتض و طولا ماما

 نا هل انمادختو هلع الكولا | ويحل 3 لاخي ناز

 هتهدخ يف اوقدص ناو ممريغ ةيلونو مل زع هيلع بجو هولاخ
 ميافاكم هيلع تبجو

 نع نوعفادب هتمأ دارفأ ىرصلا هش ير امو ناو

 وم ميشاغو ميطتاو ' ميلجم هدالب ةوكحتو عيقوقختو مفرش

 36 هيايح ا لو يك ةيويدلا اعلا هيو هأ م 0-7



 مو

 رئخ ئذلا وه ححبص أ ماكحالاو كافل نع ان ع اهروشدو

 ا[ ا كلا كد و ةرارمأ ءاهن م روما

 00 ولا ةمدخل المأع 1 في ا ل

 القاعتم هصعل لع اهشنم هسفن لخ امسنم 1 مخفلا هن انمل

 دالبلا ايس 0 ١ تس :ي ميلا دو هنانحاو نع

 8 ا "هدد لق. قحاب ا أمق كل هانا ةنحاب

 م 2 تابو اماريخ متعو ابقومح ينجالا 2

 نم دالملا هداه َّى 2 أم ََلا 3 انلمات ول مك لع

 لى ك1 2 نسل 2 نأ اندحول لامعالا م اظع

 ١ كلا مي منال نذلا 0 دا ل 0 ويف 0-5

 مالولو ام ردصمو رم ماوق ةقيفحلا َّق 2 ءاظعلاو

 | سعشلا دا رفا 3 شلال فا وما نم 1 أدبا نعل 7 ءام

 نمو ! بعشلا دارفآ + ماظنلا ةظفحو ةطرشال نوكملا ن

 يح ِ ا 23 أ 2 8 اي م2 4 ا 0 كدح ل

 مهف 000 أ 2 ءإ ا 3 0 ءارظعلا شدعلا

35 : 1 
 و © بع لو : د داتتسو هدكو هري_> ردص هو نطولا 2

 ا لود



 ا

 هدالبب تاح اذاهارتو . نطولا. متاع دنم ةماعدو ةمالا مسج

 نتبعدل تيطإ 01 4 1 14 5 دما لزح هبيصم

 طباورلاو ةينطولا يناعم لك « ىدالبد هلؤق قدح < هبال

 هل أو ًاضش نلعولا 00 اذا ةايحلل ىنعم ال 0 سو 00

 لمعلاو نط ولاةمدخ وه دوحولا قنا :الا لعت جا و

 هتلاكم عفرو ةناش ءالعأ لع
 . 54 ٍِ .٠

 0 لاس 5 ع رعغلا | ىتعشلاف ةقعبلا اندالب 0 ام

 كول أو تاخاولا 1 نال ل ل قوما

 رابكلا ءاوددا 2 00 35 د خا 1

 - 0 0- 0 ع 8 35

 ارصق ريغلا ارريتعاو ريت انروماةدايق ئنح الا كف

 اذ رضا اندالبف ككل وما ف ف ف نصب نا نع نرحل اراغص

 ا 2 رمعلو 3 |[ وذدنو اك 24 ' ىصول ن حاتم 0 :

 5 زم رات يف ةناها ظعأو بوبشلا نما
. 

 00 2 ِ كلا لا تجب دل حف 00 5 ةالإ

 أ
 مان 2 أنايم 0 اديعابف حبصأ 0 و 0 الحبم 1 رح 0

 هامل ساو 0 نأ بم ىذلا يتجالا اذهو:



 ا

 هذه أزدد نم ىلا ةجاح ىف ةمالا تناك املو . مهقالخا ىف

 اذه. موحرملامامهاناك اهطلسو ابقوقح امل نيبيو اهعىزاخما

 "100001 2 ف ءاىلللع _ د الاقم كتك دقق |ظع رص

 #« هنابجاوو بعشلا قومد>

 الإ 0 0 1 0 رك

 5 ل 0 هاسكي 0 8

 هوح تانحاولا نم ىدويو هنطو بعشلا مدخن ام ردعبف

 وف وسلاو نق مو 0 ودا روم ل هيحاو ىف دد ةعفرلا نم كقل اا نع نان

 ةعتم اهرايد يف ةزيزع د ل

ِ ّ 
 نع مفادتو اهلع بج ام اهناطوأ مدخت اهنال اهقوتح لكب 0 ع كان كلا لأ < 1

 هع قرف .٠ كدر 1 م كالعام لكك اهماعمو ب

 بختتيو هتموكح ةسايسو هدالب روما, لغتشي ريذصلا لما 1 2 1 ةساب 000 5 رهملا ماعلا
 اال دا اود ل صح تاربلا نيل قدهنع فئانلا

 نما اوًضعو مظملا عومجما كلالذ نم اءزح كبش كدعلا



0 
 اذاو ؟رخآ ءىش نيدلاب كسلاو ءىث نطولا بح ناو ميمذ

 لبق ناملالاو .ربوبلا ٍنيغ رك ذي مل ىواسن فلا بتاكشلا ناك

 مماود ءاقيو هدقلا مماراصتتا بتدس نا نونلسلا سل

 ارح اكسع نيدلاب كتبغلا وه رطخ لك نم نما ى ةلئا

 وه ىرتلا ىدنجلل حال ىوقا نأ اوسن لهو ؟ اقداص

 لامعالا مظعاب 5 ال نإ هعقدلا يذلا ى || داقتءالا

 ؟امادقاو همايش لاح ادع ىف سم ا

 روما ىف لهاستن اذالف هلك كلذ انيس نكن مل اذا

 هّضرف اع مايقلاو راكم ا ,صقن و انتانحاو :لفمو انيك

 لا كرر أاندهاو انشر تن ذل ند أتيت مهلا ِإ انئلع قلالا

 ) لماك قطصم ( مقتسأا طارصلا :

 دمك

 يك لانا رضا 3 0 فا دنا 2 دخلا تلق

 هركذ اي اح مهم أنقرغ امو كيعل تال

 املاط | ماخسلا تأ 0 نم كلَد ريغ 0 0-0 ِ

 تدا الو مرئامض ىف ةمذ الو مهل نطو ال نم مالقأ اهطخ



0 

 اوه لابد 6 ا م ىذلا ك مف نمازلاو

 ىداؤف نم ةديقعلا معز 0 "د كا لما هدب ئاع

 نطؤلاو ندا نأ ىلع ةلالد. «ابعم .نطولا ةبحم

 ىلالا اناملا روطازيماو . هل ماصفتا ال ًاطابترا ناطبترم

 ةئيدملا مفادملاو ةديجلا ةحاسالا هدونج ءاطعاب 0

 ..لاعفلا ىونعملا حالسلا ءىث ل مهيطعي لب زارطلا

 ه0 ةك 3 وق 31 لإ ثدشرو ىلاخلا نَع مهملكإ 7

 ارو الو . نهاد نو رصين هيلع دامعالاب عبناو العو لج

 فرعي وهؤ . هبط+خ ىف ةردقلا رك نأ نود رمع ةصرف

 مدقتلاو ةتالطا تاعءارتخاالا :اننااعو اتمسالف راسك

 5 ىذلا ناسللا سفن, .هذون> تطاخ 0 ىردعلا

 8 - قانا ل" نأ 0 الد كاع ع( نال راش ) هب مطاخل

 اد ىدلا ركلا 0 0 ذاسنا وه ميدقلا روطاربمالا

 . هده ق”راضتت الا رند ةتيعف وه: رفظلاو 0 نومدقالا هل ْ

 ( نام ذأ

 بصعت نيدلاب ةادانملا نا ءاعدالا كلذ دعل عيطتسي ن
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 لاتقلا ىلاز وهذ. نيذلاو . ةوقلك اهنود ةوقلتاقملا سفن ىف

 نودمتعل نع ناوسان د مود ةوق لك الا دا مه سيلو

 هنوقو هللا لوح ىلع
 رم» باردا كير ةيرودا تايركشلل تك اذا

 هفسالفو 5 وفتلا ءالغ لافت رثلا ىلا لشرف رولا

 ةدئفالا كلت ةرارحب نءريبللا ربخاو رثامضلا ءارقو حاورالا

 ىحتل و انخا رص نا كمن ليدنع ةرهاسلا دك د 1
 ناظطفاَح دا ا 0 « ! هل 000

 دجو هناف نمحرلا ةنوءعو قلاخلا مب ءادنلا 3 . نيردمو

 الوسأنال تولش اهع نومفان دان سد

 امو إ دوجولا م لع كي ل مالا 0 اف 5 نالت

 ىجتل ! "50
- 

 م لوريسلو هلالا دوق لع نودمتعا نذل دوتملا تك

 !"هتلل نم

 لدم اهو لا ظع نياثم ا 2 ف اك راو

 اسنرف انذسقتا"نيتارلا نيناه ناف كرا ل

 ءامسلاو ضرالا قااخ ىلع اهدامععاب



 ا

 . كيو طا سلال ريع قمم لا 00 اودجو اعر لل

 1 2 01 1 11 لا دازا "اذ كلوا ادع و غو

 "2 201 ى اكرع اوقع اق ( راصخ الات ( لع وهف نإ

 7 هام 9 مال 2 مدت ف ناف دوا

 ردنلاو رفظلا ببسهنا ّ لماحملا هعئصل الو 0 4:ع

 رداق قلاخلاب داقتع وهو الا اح ل صاو لال لس دا رهو لا مالثلاو ماحتلا لصأو

0 

 0 ا ا ورك ا ندتولا نكشا كتف

 لاتملات ادعم و ماسجالا مئاو> ىف ركفي ناىلقحاورالاو
 كي 3-3 و

 اك ل ا ب اعر كلذ . ةيدصلا هنالاو

 00 00 داق ا قلو والا
 داقت هءاللا نم ةعيشلم نيلافسارتاا سوفت نا لك : ةمحورأا

 تا زحمملا رع ظاو صا ىلا دامك دلا كلذ ل ل

 ا ا اللا 0 225777 تاروشنم ارق نمو

 ا لاقت ايفو . فايع هلع ىذلا قلاكلا مسا هي

 نادلودامءالا ادهو داقتءالا ادهناف ةخ دخلا ةفسلفلا ءارعدا



 م

 ق'اخ نذل نماهلع طبمت ةيلاع ةوق ىلا ةرقتف٠ ئه لب اهسفن

 ليبسلا ءاوس امدممو ضرالاو تاومسلا

 ل اناعالاو ةميلسلا كئامالا تاتا يرو انارث

 نوضميلب دم ملا نوح الو ا كلل
 دجولا كراعم ف نود كاجو راولمالا ف ١

 ديدش مزعو ىوق باه

 راسا تا ىلا ممالاب لاثمالا ادب ريض ابملاطلو

 نبدلا تاعد ىلع اهدح 2 نارمعلا ىف تقرداو

 انعم ةديعسلاونيدلا ىلك ارك دايك اناو ا ا

 7 ميد بدصعل ادعو » نولوم ندسفلاو نيقراملا ضع

 (وءارتاج) لا هتك اق زول علا نود تملا عازتاد

 ىراخلا راني ٠١ ىف ةرداصلا ةيسرابلا ( اولوملا ) ةديرج ىف

 : ةادؤمام لاق ثيح (راصتالا رش ) ناو تم

 تاكردة دعا ودوهلسرأ نيذلا طابضلا نا »

 نوريال ة-يب را مهزاهم نع ةيفاولا ريراقتلا مدقتو ريؤبلا
 37 3 2 292 -- ع

 ةبركسعلا نيدلافست رتلا لامعا يف ًايئانثتسا سما وأ اريطخ ايش



 كا

 تصعتلاب هماهاب موحرملا ةمجابم ىلا دالبلا ءادعأ داع

 دقو اضاوضخت ضم يحيسمو 8 نييرد ال هنم اورفتنمل

 ماو عانتا نم هيلع سانلا ضحام ىلع مبمانا ىقاودنتسا
 نس كلد ريغ ىلا ناطيشلا هءاوغ ن .ع قتلا ىلا هدد

 هل
+ 

 يذلا ءالؤه لع ادر الاقم 11 تراو صنلا لئاسو

 هرشل دقو هر اا لسنا واكد أ مبسق | لعاولا

 : هصن ادهو ران ”:قءاوللا

 ) ةيحا ممل دنع )

 0006 اسالا رع عدلا نا عرس نس رتكا انجك
 نورك ال ةينلط ملاذاو ىدبالا دحلاو ميحصلا لالقتسالا هيلع
 نقيدلا كنس كا را 0 : تالا ةديدش ةيوق هقداص

 تمءسو تعفترا اعم هنرشبلا سفنلا نأآل . هجاتت نم ةحيناو
 ناسا [يحاتحم ىلا ةودلا لك دمتست نأ نءيقرصاق ا 1.



 كراج

 ءاشنا وه ززعلا نطولا 1 لع نالا ج6 ىذلاو

 نادتا 5 ّ اهم ن وكي ةمصاعلا ىحا وض ف 5 ةمودم

 ا مئانصلا و ناوين اخ مسقو لاع مدقو ى زي مق و

 كو ماظن لع امو نواعم كلا وح ةيلخاد املك ن ا و

 زازرط لع نوح اكل ىنعع ةدحاو ءىداسم لع او> رختو

 0 ف ىربكلا سارادلل

 نرشع نع لمي ال اغليم ةركفلا هذه ذيفنتل انردق دقو

 ىنب نم ءاينغالاو ءالضفلا ىلع عزونو ا ل هينج فلا

 بختي نا ل 05 غلبملا عمجو انرو 3 مو. ضم

 3 ىر ىلا ةطملا عضتل ةسردملل ةيرادا ةزال نوهاشلا

 اصح ءانب ابل ءاش ىلع نيينطولا» نيددلا "01 عم قفتناو

 ةلءلح تامدخ عا نورد هب مدخل اد 0-6

 ل كارد ءانشأ 0 ليمتسملل هن نوكيمو

 ماظعب مايملا يلع نورداق مما ىلع هن 3 لنوهرسو هي :طولاو

 لذا الاون ركام ماو لامجالا

 ( لمأك قطصم )



 ا كك

 اللا ةيلاعلا تكامل هده ءانكل اللو 5 ا 1 طولاو

 نأ نيب رصملا رشاعم انيلع سك ىت . جلا ةحرحصلا هم. لاف 0-3
 ةيلهالا سرادملاءاشنا يهمب ركلا اتنيدو زي زعل اننطول امد
 ةعبتملا ميلعتلا ةكرط رييغلو اهل ةصوصخم تاماظا عضوو
 ساسالا يهن وكت ”ةبب رعلاة غلا نأ ىتعع هيكسر ادق

 ةيلهالا سرادملا اد كو

 ةفيرش م مالا ماعلا ىف ُه 001 كر ردللا أ 2

 سرادم هيلع نيرويغلا بعشلا ءارآ نم نوريكللا نس
 ميلعتلا قيرط ىف لدار ةموك_-لا سرادم تعيس 5
 ىلا ةديىدش ةجاح يف هال دا ينو دع : وعلا 4 ةدرتلاو ماس
 د ما م ا را
 تان ىلا جات عورشلا كلذ ند 00 تور ام ةرادا
 0000 0 الو يسال نمو ةميسع باملاو ةلئاه

 ءاسابو ةواعأ تحب ص لل ل

 اف نيزدتلا قرط ديحوو
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 مهنيذدض الامعو نيمئاط ال ًامادخو ايناطيربل ًاديبع اون وكيل

 نيلماع في ريتا ىنطوو مرت

 ىلا جاتح ال نيه 0 انسفنأب انئانب ا ةيبرن ا نا لع

 اودحناو اوممتجا ول ذيمالتلا ءاب اف . ميظع بصنو ريبك بعت
03 

 ءىدابم لعمءانإا 8 ة[ةتسم سرادم تش طا لوءيطتسإ

 نرطولا ةبح مهملعتو ةحيحصلا هلوصأو ةرهاطلا مالسالا

 َه ةاركلا هده د مهكر 6 50 ءالعاو هيامدخ فى نافتلاو

 اهيئم اييلطتت نأ ناضإلا ىلع بجي يلا بتالاطملا ةديقحو

 5 ةأم "10000 ١ الأ ريخ » هنأ ىل مدشرو م ءوح ١ همز 2 دو | ا ب :

 : نطو 22 نوكي

 ةيبعللا ةيوصلا كلل مآ تاما هه تفس نا

 عشا رخات ةلّكسم يه 3 ىاطيربلا لالتح الا ل رس

3 : 2-2 
 ا ضم قى ل هلق هع لا هق ودح هم روعش مد ىّرصلا

 طلخا لوز الاه رأوا م رصم زيلكن الا كر ,.و داهاح

 بوعشلا امم 0 ىلا ةحا ا[ 3 : ا هبابلل دخول

 ةماهشلاو داحتالا ىه فناجالا ءادتعاو ءادعالا تاجه



 ا

 نافرع او ملا رايت فاي 0 لا لدم ةموكملا

 007 رج فرالا راج ديل اكتم هاذ مون لك ىنبتو

 دا كح اخ عمسل 3 ك1 رادلاو رداع

 نكائتو ةيركملا سرادم يف و زيلكنالا كام ًاديدج

 نادل نع مولملا ذا ا منم بلاس قف مياعتلا ر ءاب نيقافلا

 ان ةنيدلا هتاقعلا نا نيقيلا ملع م 0 0 قبب

 زيمأتلا .ءانبا - لضفب 0 هد ةدد ينقل

 ةيقيقح ةينطو ار نوك نأ تح ىلا خسر ا اع ناو

 ىف هه نوسرغل مدي ىف ةيسايس لا عيدعأ ةحيح لئاضفو

 راقتحاو ةيلعلا ةلودلا ةهاركو ايناطب رب تح نيئكشانلا سوفت

 لاك هن نوي رصملا .ىطرب ىتم يلاف . نيينطولاو نطولا

 ةأيملا ىف مه.دل سانلا زعاو ممدالوا نوملسي ىتم ىلاو ةئيسلا

 قى ةطشابلا لاومالا فرضت قف ىلاو ؛ معادعأ ىدبإ ىل |

 هفرمدي ام نال 7 رتزعلا اننطو ةحاصم دض ايناطيرب همدخ

 ا ل 0 1 ضرادم ف ممن أ ىلع نورا
 ةيزياكت الا ءىدابملا ىلع ميت عل لب مسيتعفنل ةقيقحلا
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 افا ساو اهذوحو لع طخ لر 12 2

 تراس انام ءالعا لع داماع لدا 2 2

 ةضرح ضورنلل اهاوق لك تدمج ااه د 0

 دسافملاو داستلا اخ الوب ع ا تلو ل ا

 فرضتلا قس نم ىلا اهماهر تملسو هسارع نم هلق

 اهرومأ َق

 قفوعش هتملي ف غاببال قرصملا نعشلا نأ كمر كو

 ةيميمخلا ةايللا نلادخا الو ءاهر الاو منا 00

 ةوشبو هتدأرأ ضخم ص مق ةس ناد

 د.ىلا هل موديو ةداعسلاو ةعفرلا هل مودت ذئموي . هتادوجي

 ل مر الع نيا اذا ناد لاو . لداقتس ا

 7 0 ايحأ 5 0 ا ق.دت اهبلاطو

 لاما تا 5 اعلا سعشلا هن دعص) ىذلا ] 0 ناو

 . ةبرتلاو ملعا وه ةبويندلا ةداعسلا بتارع 1 هب كردنو

 ا نوئئادنو ابيلع نوراغن الاخر ةمالا < ى 5

 م اناو 5 اهدحم لييس ف لوبوءو اهمدخ َّى 0



 ةدلشل
2 7 : 000 

 دارف ادي ىف هل ا هنا ديني ناهذأ ىف خسرو دقتعا هلال اك ارح
 . ِء .- ' . .٠ .٠ .٠

 2 قاخام هباو مواوها ا 1 قو 43 لاذ ريد

 ةهاينلاب نورا 0 أَم ردعبو : دارفالا ءءال ره ءا 20

 0 كحال عوضا ا ىرطفلا ءاك نلاو ةيعيبطلا

 ريسمأ تايا نم هيا الا نوكيال ٍمْوادتراف . ةموكسحلا ةفااخ

 : ءاظ م ةحيتت نول اغا مرخاتو ةذار ىوق هي اع 0

 ا 1 اكو : ةيحاص 6 ربذو هل طك وألا م لا

 هبوق"تناك اماف نرعلا اذه نم لوالا فصنلا ىف رصم نع

 ةيدش همت مويلا اها 8 مالا ىهايتو لودلا بهرت ةمثل

 كدعا ىاقلا ناذإ ف ابننا ىدص نري ةلياذ

 ةفداصلا قيرطن لالقتسالاو ةراضألا ليبسؤ مد:2 يهف

 تاك ا ل ا لآ اهدع لاق نم لزكو
 اال يآ لا اذه لعى 2 الك ااحو اننا

 اال ا ادا ل تك ردو ايفا وقح تفرع ىلا



 ب الا/و د ج

 لعؤ. 0-0 تلا اءاف> عالطتسا ىف 4 هغرو ا ايفام

 رباني ؟ه ىف ءاوالا هرشن لاقع ةمالا حصن ة هاير

 < ةنضل اذه 1525 هس

 4-3 حلا ل ةأيح رجم

 ىر#و هتموكح كة روعا مامز مسا بوءشاا نم

 ةطاسلا فادو دم ًادح ةموكحال لجن نماهنمو اهتةارا عوط

 ناؤ' اهافاك تنين را ةنشع هناا

 ويشد ا : اهلع يدق سوادا

 ظافر وير ساو ى عا ناك كالو راك "ا ن<تفرألا

 ةقيفلاىف وه سعشلا نال : :ءامتراؤ مدل 5 فردلا ناكو

 راطخ ل ا نم م نط ولا سرا م داليلا بحاص

 مدشأ نمو هاب ا 0 نم راتخ هع 5 امو

 هةمحلاصم لع 0

 ريصلو اه عاضو 0 ا ممرات ىذق دقو

 هي لشرو اق 6 6-5 0 4ةمو ا 0 مع بعشأا



0 

 ا ل هلا رم 0 جارختسالةءوكسملا

 كدعلاو سنناربلا ةبج ىلا .ترفاسو يح نع اهمرتشاف

 دل لم ةانعاع ةاعطاو 00 نكي لورتلا نق تدب

 ةعركلا 000 ةموكملا ة ةقفن ىلع انف تديش ىتلا لزانملا

 ( لمعلا نيف ىلا ةيضاملا_ ة:لا.. ىف زيلكتاالا داع دقو )

 نومدجتسإ رصمق زياكن ال نا لع ليلد كلددعت ليف

 مالي لهو ؟ مانا ادن اناصم نأو مهطاصمل ءىث

 هنطو ءانبأ مه ٠ ضمكشاو مانو يح اذا قطو رخل

 0 ة 0 مهقوقح ةبلاطملل ماعدو
 ننال نط ولا اذه

 5 الل معو ةقداص 0 1 هدا ايف ملا

 ه1 اللا ىلإ ءررملا ددالا هذه ذفتتل ةيضام ةيلاعاممخو

 ( ليك لتمر 0 ولا

8 

 نيدفاولا ةساسلا رابك هئاقدصأ ضعب عم هللا همحر راز

 مت افرباني "«: ءاعب رالاموي ىف هتسردم رصم ىلع ابور وأ رم



0 

 عضل نم تررق -- زيمتالا ةداضلا راها 2 لا

 : طاع ىلع( سيئاربلا).ةيجا فتحا لا
 ةمزاللا تال الا كلذل ث رضحتت شارو لووتملا نع 0 رحبلا

 نضرملا اذنه هيضيفلا نيالا وضم تس

 عبط زلكنالا نم > :نروتخابلاو نوسدنلا زاخو

 لولاوي ناتحلس وحن اوماقاو كراس مه كلانه اوديشو

 ةموكملا تنظف لورتبلا مهعمو اوداع مث بيقثتلاو ثحبلا

 ىلا: نيلتلا لد تدح ذاابناو ف اك تت

 رهعم قف زلاكن الا نأ تمل نكلو ةداكشلاو ريا ردصم

 ناذ نير كد ممداج ءاكدال و ا د مهسفنال نولععي

 دئموب اولاق لورتبلا دانا ىلإ اولصوت نذلا نيسدنملا ءالؤه

 تاقفنلا لداتتال ساريا دب هس د

 نرع ةيهال ىهو نونسلاو مايالا تضمو هجا رختسا نع

 تدان حا رتلكتا نس ايترشال ولاة  ا

 ةقفنلع اواسرأ اوناكن م اهتاضعأ كل او راك 0



 ل اكا/ل؟#

 ةيعرشلا اهقوقحو اهل اصم نع دوذلاو اهنع عافدلا

 ( لماك نطصم )

 ا

 هرشأ عوضوملا اذه ىف رخآ لاقم هلا همحر ىنث دقو

 : ةعا ادع 65.0.١ ةبنم ربات + ىق ءاوألا

 6# 0 ف زياكنالا لمعلا نا

 ا 2و نإ وخلا اده 12 اضف ل ددغ 5 ا

 مالستساو رصم لالستحا نم زياكنالا دارا ةيتنقف

 0 مالل ةدئاف هعم ىجربال امالستسا مهل ةم 5

 نأ زيزعلا نطولا ءانبأ نم ةقداصلا مئازعلا ىوذ انيدانو

 اهموص عمسلو عومجلا قوقحت باطن ةنجل مهم اواو

 نويملاعلل

 نأ ل ا ةلكسع طا 1 دا انك د دقو

 0 از ا دا نم نورد ركنا

 مآ .. ايست دعم لها نم دحال نيبساح ريغ مهضا ع



 ريا زياكنالا ةطخ ىف اورب ىتح ءارزولا ةداسلا اهمهو يتلا

 اذ 2 ل ةرحافلا انلومعف 0 اما 1 لاب يصل م كرو

 كر نارك دف عيطتسي اال ىتلا ةحضاولا ةقيفملا ىلا الا

 1 كن مدلج ءانب د مهسفت ال سيم 6 لولمحا زلكن اا 31

 0 ا نوح

 ةموكلبا هذنهو رصميف لالا رهن

 نم ةفار رظتنتا# ةمالاتاحاو ام نر صبا اي راج

 ق ريكا نور 2 اك رظتنت ما مدنع ةفار ال موق

 9 ايبا 22

 دابطضا ماما هن ةيلح ناب ريل تابجاو تا دهل

 ا : : 0 5
 3 4 1 ك0 را نا ممابجاو سكقاك 5 ا ناتو ةموكملا

 قا را ناولتخما فرعلو هدح دنع ةيزياكت الا عماطملا را
 ع طع ا اس 7 7

 عيطتسل نم امهاتنا ناو اح اساسا ان ناو قسما



 اء

 مدلج ءانرال ةفيشساالا نايدلا هده مياسأ رصم يف زلكنالا

 ضرغ ناك اذاو ؛ نييرصملل نيررصملا 3 م 0

 000 | را ا دج وب انآ اهلها نم دالبلا باس زلكتالا

 ضفربو ةرء فقب. هخلوب ريمضو هلو, داؤف هل دحاو لجر

 .؟ ىتملا عيبلا اذه ةمالاو نطوا عي

 ىف اهنونعطي زيلكت الا ىرت نا لضفن رصم نا مهلا

 اهتمدلل مهر نيذلا اهءانبأ ىرت نا نم موب لك اهداؤق

 اهدض زياكتالل تالآ نونوكي ةعينم امل اعورد مهتذختاو

 ال 0 دا ارا اهرخو ا رماتخ نولي
 اذاف . ربلاو ريا هنم رظتن نم دب ىلع اهنم ءاجام سوفنلا

 ا زياكت الادض نوعيطتسي ال ميما نودقتعي انؤارزو ناك

 ءاقتبلا نول ف يكف نيلتحلا ئاغرل نيذفنم الا اوسيل مهناو

 ةا ا رحل كو رك رع

 موق زياكنالا نا نونظي انؤارزو لازبال لهف الاو
 باك مملامعأ كال ليو دلاو راسم لع .قومتشي نوةدقتم

 لل 1 د انك اذا ىرفاتللا» تاتسح ىف تادبنخ



 ترج ىلاةفرخزملا تاركا: هدم هنا وعشت قرشا او نم

 ! ابروأ ةساس نم باتكتلا مالقأو ءابطخلا نسلأ ىلع
 ها يديك الا لد ممرات ىف دجي انناو

 ءاليتسالاو ةيلا .فاطا ويلا هاما ره ناسلا

 نييرصملا 1-0 ن« ةور لكو ةطلس لك عزو داللا ىلع

 يللا ةلئسم وه هيلا هيبنتلا بح لب هركذ ميمو لاثم برقأو

 تنزاغنانستحالا ة در نع 2 نس الاي اع

 زياكنالا نا ماس داو مع دقق . كداعح الالاع ا

 0 عيل مدع ةموكملا لاا 1

 00 هةيمو.علا عفان نم سيال ىناج ىلع ىتلا ىنابملارابتعاب

 انام رقلادد ىنايلا هذه ارش نس سو

 ةكرشلل لهاستو لاهالاب ,كفاحجا | هلك ايس

 ةيزياكن الا
 ؟نير رصملاةنعاسملا نم < ينس تا لل

 نوؤش ةرادا ىلع نورصملا رتب لاءفالا هذه لثع لهو

 ةفيظو لهو ؛ةيدمتملا مالا غابه رصم غلبتو 2 مدالب



- 

 خيرانلا الولو «؛ ةيللا متم هلامو شط ادك

 اذا مهنكلو ٠ اذ واكو ءارهالا اونب مهنا اولاقت

 نا 0 ىوه لك نع درو لادعات قطا 1

 ىلا ايف ظن ظن مل 1 كاطح اننا اقر .ىلا دال لا: ةمضاع

 كن 0 ناك ”ىدذلا مظعلا شيملا اذه ناو . ناجالا

 هده ناو . اهريغ نود ايناطيرب ةمدخل الا رخسي م مهلبق هب

 اك ل ريك الا ةداتلا لادلاالا مظنت ل ةمظتنلا ةيلاملا

 0 ل هلان, الام

 نع اولثس اذا نولوي زاكنالا ةنعاض عمل انكاذقاو

 ناك كلارا سم كر نافع قيال » ٠ .ءالخلا تاعيم

 35 ناد رشلا ره انف: © تفو لك ق امل ددينم اينع لصفتم

 اذاهق . رصم لاجربو نييرصلا لاميو ويدخلا مسأب هحتف مت

 هل م 57 1 له ؟ هيف انعم زاك ا 1 نواك

 الك ؟ ممدوعوب ءافولإب امانقو مبفرشل مار دا

 0 اك ل هلك ككالا هعانشاق وغلا نا: الك 3

 ل 1 واو ةليخو هلأ مالا دايعتسا ىلا لصوتلا اهانعم



- 

 هذهو ةينطولا تالاقلا هذه نيلتحلا عئانص ىأرياق

 لع نورخيو مرالانوةر2اودحا يل 10

 الك .ابنولعر ىلا .تايننلا كلت ريدر 52

 نوع ال عمنا الا مبتعاضإ ترابو مبهابج ىزالا بصع

 بحخ رب رغتلاو 5 قالخ نم ةجادسلا نأ [ىداح

 اوركذو مهلامعأو زياكتالا اورطأف مرئاصب نع ةقيتحلا
 كغ مه ونب ردنا ح را رك / ان تايب نم نيلتحملل

 هريشن الامم جرتلا سكفز و ورى ند ياسا 07

 : مل اد ٠ ١ ةنس راني 0, َّق ءاوالا

 شب 57 روم فزياكن الا لمعي نإ 0-7

 ةيرصاارابدلا اولتحا مما مهعئانصو زياكن الأ ىعدا ااط

 انكومهسفناب م ١ جدال ص لع |[ هد 51 م حالصال

 تك 000 اذالأ ( او 3 ادهم م هانيلاط الك

 مافن« شيج حل ناك له ؛ ءاهبلا اًذدهو لامججا اذهب مدالي



 ” شل

 نأ عيطتست تناك أ ؟ لمت تناك اذاف اهيا دالبلا هذه مياسن

 000 تا اع 3 1 هير للا رايدلا ىلا ءىبن نا

 اد 00 فادرت رك ناك نادوتلا ةلئشم ىف

 افادت 2 هنكنلا ىف ودا ةدوكملا دهتجت اذالو

 دئاقلا كلذك ىروكت الو نيإلاو سأبلا مالوتو مهلامعأ

 عالق ىدجا ىف ًايدنج نرسع عم رصوح يذلا ىواسنرقلا

 ص دلاف دقو مماجاف هاني دل ماس ادن ليوا اناا

 12 2 كاسر الا انمنومادن الا ؛ا د ! ةأحلا ىف ةليح

 000 نمو وهت وع ىقت> مهران هنا ادههلو:: دصتن

 ظ 00
 تالا 1 انك رة لا ةبايثلا نوكت ادكيف

 ااا ا ا د ١ اا ناماناواةيتيقملا

 كلذ ىغق ولو ءىدايلا ةفيرش ةينطولا كسمتلا ةءيظع ءابالا

 ءارزولاو حام فالخ لع اهارث نأ نعةرازو فلا طوةسب

 لورا لودب وم مويصانم ُق

 )») 0 قاعصم



 ني ا

 كاكس عيب "را تار ةيودملا ةموكملا تناك اذاف

 ةلودلاو ةمالا حاصملو داليلا قر قلاخخ نادل لل كح

 رد لع ءاعت تاك دال واواركلا ماست نا ىرت ال فيكف

 ايل م لع ةرودغ هردح هبال 2 لهو 2 0 اهيلعو

 كك عب يف ضراعت نا ةيقيقملا ةينطولا ءىدابع ةفراغ

 نع هيث اطدربلا ةلورلل لزاتتلا رطاخ ف 2 ليعتو هن دب دح

 7نييرصملاو 1 دودولاو ةاملا ردصم وهو هلك ناداوشلا

 حيلدمملا ةضواعس او تلف دق ودا ةقرك ال 7

 تاكا اهراصل ا ىعدب ةقاكف هب: ا دةواعلا كتكاكشلا ةلئسم يف

 7 نادوسلا ةيقافتا دول ةرطضم

 ثقة داع نان وو مهما مذ

 رصمم نان انثارزو نيب ىدان اذان نأو ةيرضلا ةموكدلا

 تفاح هم.ظعلا ةلودلا هله ا اذا ةنأإو أكن عفا كر

 أ ا ريخف ل اها 0 كعل ءدوشف تتاح ايناطإرب

 ءراز:نك اذا نكلو. نيلتحلا ةد'سال اهدالبو ابقوّمح كرت5

 اواو.نادوشلا ةلئسم ىف ةناطيرلا ةمؤك ارد



7] 

 ا لآ 1 الاتارشح رانك انك نكلو

 | ل زب وم ميصاع اكسب دشأ هو وبلا ويسفلا

 نوداني ايناطارب ءارزو انعمس دقو . زياكذ الا ىلع راصتناالاب

 ةلقتسم املامتأ يف ةرح ةيرصلا ةموكملا نأ مهتاوصأ ىلعاب

 00 1 ولو مهنا ىأ .اهلامفأ لكىف

 ) ةكدالب ةمو داو ةبعو . ياصأ

 نقال دنا ةيارقلا تداولا ىلا انعجر ولات 0

 ضراع يزياكنا عورشم لك ا دا ناكر فاقت

 عفر ام ىف ءاررولا نذمي هدضعو مظعلا ى ودل ريس هلق

 تكي عو رشم م | 00 ١١ | رملا 1 هلأ 0 دفن مهباف

 عب " نا هب ودخلا ةموكملا او أس زياكت لا اف نا ةيودفلا

 ل دا الا اف او دالك 2 را ت[دلا هان

 3 ل را ا ةودحل دضعف اءارزاولا ضع 00

 ةلالجو مظعملا 8 ودلا ومس نيب ةيقربلا لئاسرلا دثمو

 كانتا ا رع ا ان ف مخ هلا ناطر ا

 ماعلاو صامل هب لع ايوق 0 عورتا ن دل نم



 تمد

 27 نادوسلا لمس قف تالك 2

 تضت ىذلامؤشأا مويلا كلذ راك ذب سم الا لوا ناك

 اهتم ّاصمو اهذوقتو اهتطلس ىلع ةيويدخلا ةموكحلا هيف

 112 تاوتلا ىلا راني 5 ةيقافتا دفعت ةسدهملا اهقومحو

 نطولا ءانبأ انرك ذٍدقو ..ايمشرءاليتسا نادو لا لعاه

 مس اهذا ىف ارضا :نادوذلا نوكل ركدتا 1١9

 ناو ل 01 ف موماما ةعرتخاا مق وهح نكمحلَو

 علابام » لاف ةيبفلاةرازولا اها ار

 5 ما و:فادوسلا ةلكسم ىف ءارزولا كك د

 ةعوسم اهناوةوق الوحل ل وظل ةرارولا ف

 مالا نأ هانيحلف ىياماب موانع ت1 تا

 ةرطضم ىل.ىت ام لمعت تناك اذا ةيمبقلا ةرازولا ناف طيدق

 اهنطوو اهنمأ مامأو اهريمأ مامأ ابسنن ءىربت نأ الا اهيلعاق

 لع ءاضدلا 0 5 55 توولل داق اهتم ن٠ لوتس

 ةتاطولاو سقلاةنغإو ةماركلا ىف 11



 كر ا

 1 اك نا نييرصلا 1 اع اوررك 1 .٠ هسسرو الا كوذلا

 (هلاصمتا لع ىضم دقو مويلا ىلا نيروالاو سازلالا سنت

 ردم ةحاحك |عيلاأست رذ ةجاح امو . اماعزوثالث ابمسجت نم

 قاذودلا نا
 ١

 دا حايص هيف اوركفتلالا ناد ىودلاب ا 1 امو

 مويلا ءىجب ىتح ةلطاب ةيقافتا ةموؤشملا ةيقافتالا اوربدتعتو

 متدارا عوط هياكل 1 تا رهف نودع ىذلا

 ةافسشلا ةيحلا بوعءشلاو ة نا مالا

 ( لماك ىناطصم )
23 

 د د

 تا 0 ل يك امو نادوسلا يك ذ نا دس

 دارا 1 دا تان كدي اه دانك نلتملا فضح

 ءاول يف الاثم مجرتملا تكف ةيبفلا ةرازولا نع ةعفادم

 : هل اده ١ ةربوو 0 رياك "5



 و

 ةعادلاو ىرتكلا ةبضلا زاك دير

 انتمأ لع ناطاربلا .ةقبافز م26 ارز م َّقا ءاهدلا

 0-2 9 ناك ناف . مهفاصناو ملا دع ءامس نم ةفيسسالا

 نو لد ةيدالا هذه اونرك تاكفا ساشا راركقا فلا

 7ك ناو ةقيان نادسلا ف جف ووح نااود عار الا

 2 ادهأ نووطلا ةده تعز كافاش او تاكا

 اراك اهم اوبل طيل ةسدقملا قولا هذه ىنعم اراثص عءانب ١

 هاوي مق ونا اهلع اوظفاحت وأ

 دلاو نطولا ىف 0 نأ نس يهل دفا او

 اورك ذت . نادوسلا دادرتسا ليبس ىفةزيزعلا هؤامد تقرهأ

 تفرصدو<ئامدن تور نادوسلا 0 0 داعم

 اوك دب .ءان الاد رءاو نا 00 ا علاومأ اذ

 ضناعلانا ونادودلا تش اه ةايح الار دمنا نب كا

 0 مكحاورأ ىلع طراق لينلا عدبانمىلع

 نودقاف هري- ل مك او ا

 ةااذ قادودتلا هقاما نا لالا رع ا ع 0 0 1 ةامحلأ



 ل <” ٠ سس

 رصعلا اذه يف امل متت ل ةزيزعلا ةيرم دا انما هدو

 ةيللا م مال ماقم ىلا ابعفرب لمح ىلا قفو لو ةداعس سوحنملا

 0 اش ل برتتلاو
 تحفصت اذاف اخرا يفءاقشلاو سؤبلا مايأ ترتا وتو ايالبلا اهب
 ديزب امو .ءافش ىف ءاقشو ءالب ىف ءالب تدجو خيراتلا اده

 للا نل هلال بعت مل اياؤرلاو البا 0 نا ألا

 ةيايخ نم - صوصألا لع - اهناصا لب مدحو اهع
 00 د عار امكان صم

 01 ساو طم 0 ىف ءاقشلا م 125 نآو

 اد ناس داو مال 1 د و ىف جيم

 مولا كلذ . تادوسلا ةيقاقتا راكذت موب . رانية موو
 ةيرصملا ةمالل ةيوردللا ةموكملاا هيف تنلعأ ىذلا موؤشملا

 ناو لعفلاب ةيزيلكنا ةرمعتسم راض نادوسلا نا هلك م اعللو

 ااا لا لاى جا ةميسملا ؟بباننالاو ةئاملا قابلا
 رصمنم ةده تمدق هدادرتسا ليهسف تادب ىلا رهاطلا

 ا ا كا اد كا ماو كنتع أ اف .ةيالكربلا ةلودلل



 د 5#ق8ب

 رجالا نم 1 50 اه دال ءانأ نم جاجملا

 (لمك نطقت
 دم

 مأع ىصكم لق ناك ١ 0 2 ٠ه .٠ه ١ ةب 0 ءاحام

 ديد او كذلا 3 .:طولا لع 0 نادررساا ةقافتا لع

 اًدهيف الاقم مجرتنا بتك دقو . ماقسلا ءربل لمعلاو مال الا

 : : هصلن اده ماهل عوضذولا

 2 6 ١ رباني 3

 مت ام اهيبحتو اهي لفتح اهخضراتىف مايأ ملا نمةمأ لكن

 ابسؤبو اهءاقش اهركذت مايأو ةعفرلاو زعلاو دحلا نم اهف امل

 ناش ءالعاودسفامحالصاب دورعلا اهسفن ىلعذخ |”واههف نزحتق

 ْقداذلاو نزلا ئرك ذ مانا تلقالكو امناط وات اه

 رصنلا ىرك ذمايا ترثك الكو. الاح نسحو اهءاصم لق ةمآل

 زادقملا ةءفر نآعلا:ةلاعاةح الا تاك را



 كَ ؟هر/ب 533

 ةدفعل ةيسلا: اتموكج مارتحا ىهتنم اذه ناك اذاف

 م2 [هوادعا الاطر بكف اهرومأ نضوست ىلا ةمالأ

 قدا درا يركع ناوعد تك لب اهلع ءاتثلاو

 /روتسدلاو

 دنس لو د 1 1110 د ا ى رءش تل

 ةكيدمتلا 01 تانوكحو الالحا 0 0 نايدالا

 اهدالب 0 نع امعافد ع 6 مارتحا 0 2

 000005 الل | ى هللا[ وكح ريب هس ىأ لبق

 ِِ؟ ةلاخلا يروا تاموكح ىدتفت ما ىضالا نمزأ ةانركج

 0 0 تال رالا روع لل|تاموكحك تناك نافذ

 َندَمْلا تاموكحم ىدتقن تناكناو هزازعاو ىبالسالا نيدلا

 اا را نا ير ةرركرالا ةموكلب ابو ثيدحلا

 ِ ان وح 0 ىلإ تاموكملا هده "ىداقي لها

 03 ع 7 ع : :

 2 ىند ثوعبم وأ سدس راث كح زل ل

 ا ا نأ د ةموكح لع ريكتلا املا نف



 كك "0 1/ 2

 ةعر وج او وكل هةنيميقلا لالا نمسا 2
 امأ : نيفسا اوماقأ أشن ناو اورفاس تءاش اذا اوضاع
 نإ لعب لا وهق ةينالاة ىلا 00

 تكبجامأ؟ ةءزطتاالاة ودل علا ق2

 ىف مثريغو نيينانويلا نم ةلفاسلا قالخالا ىوذ نبيعت اهندبد

 مايقلا اوبايو هسفن جا نم جادا فنايل ةيحصلا رجاحملا

 ؟ تار.جاولا د نمىهو هتضي رفب كلذ دعت

 6 َّش محلا هل : ء امرك لاه ا الإ نا

 0 05 الاس ناك نآو . الودع ا

 ىح ايي اومدقيلو يل اودريلف مهع عافدلا نوعءرظتسم

 !! مدصاقم هق.ةح مهمتو ماما ىف مهماعجاحتح الا نع لد

 ثانتساو ماعلا ىتارلاةمايق تما ثيح نيماغ دل 1 يملا

 كا متت اغتسا عمسو مجءادن ىبف ريمالا ومسن سانلا

 | يملا ختتو هلرازؤيارت رطل

 نطولاو ةمالاو ةءارشلا َكِلَذ



 دل و دع

 اهرومأ ربتخاو احلاوح ار بخو ابروأ دالبىف لوح نمو

 "0 د راج ناو دعم داب نماالا د بعل لقأ اهنأ 5

 اا ار تلذلو . يدل. ةفلاملا ”نايداالا باح اال نانملا

 ا اوال اعئاوردعتل نأ ني رصملا
 ناتو !!حصفأ هنعركوحال ىذلا مهنيدب ديدشلا 0 7

 1 مدا ااا

 ع نم هبا رمحأ 0 تداتعا. دقو

 7 . صاخ 2 مهم نييحيسملا ىلاو ماع ع ءايرغلا ىلا

 هر توا يكس ويكاد نع مالم رحل

 ناطل سا نيد وه. ىذلا ينالسالا نيدلاب ىلفحال تجبضاف

 نانا سما لع قي اهدحتف دالبااو ةمالا ندو 5

 اعط فاس كوةيمال سالا مهنا .جاوو ةينيدلا مرومأ ىف

 مماساسحا يدق ميفطا وع 0 لتقل

 1 جاجملا علم قدا باغ ديلا لدم اهارب هلأ

 اذ ةليح موب لك ىتأتو ةرهاطلا زاجهلا ضرأ ىلا رفسلا

 مهماع تطرتشاو ةثهدملا تانامضلاب مهفلك أما ؟ ضرغلا



 تحل ا إو دع

 ةينط ولا« ءئدانمال ةيلافلا نما وأ" نيبدلا» كيضدعلا' نم هيث

 . .نطاولا كلسمتلل“ وعدم: قتدلا» كالا نا" لين قفا

 . ناعالا نم نطولا بحو» اليلد انبسحو

 ( لماك قطصتم )
# 
#0 

 كتفك نايذألا مارتحاو جملا ةلثسم ىلا هللا همحر داع

 : هصل اذه 9٠ 2 ١م ءاول ىف الصف

 #« ردم ىف نايدالا مارتحا

 لادمتءالا |ب ملاعلا دالب نم اهريغ نود رصم تزاتما

 هب تردأ امب المت كلذ ىف ترجو مبظعلا حيماستلاو ىنيدلا
 اهاباعر عم ةياعلا ةلودلا ةطأخ اعاستاو ةحمدلا ةعيرنشلا

 موللم فال :خا ىلع نييرغلل | ماوبأا ا و تحتفق .نييخيسملا

 تضف فق لادتعالا ف تغلابو مهنايدأ ة ةنرح عيمجلل 5

 ندلا نلا ةوعدلاو.راردلا يكنس ةيحيشملا هعيدلا تاكل

 دلغ نا ..دلب نم لقفتااو قادؤتسلا تارح ديصقا نا يفشلاو

 ' .نانعيطالاوقامألا' لاقل



 ل نع

 ضضرالا ءامأ لك ىف نيعلعتلا 0ك فاي معد ةرعاد اهدحو

 نيدلاردق ءالءاو مموؤش ةيقرتو قافتالاو داحالل مهتوعدو 1

 ؟ هيلا ظ

 5 3 داحأب 00 ف 0 ان امأ . ًامحأ كلذ
 3 محل ًانطو رصم ترا ص ل ممريغو طانقالاو نيملسملا

 رهاجنملو اهيرحو اهلالقتسا ءارو ىمسلاو ةزيزعلا رايدلا هده

 الا لإو نيملعللا نجا هاج اننا لب انتانخ لول كلذ ريغب

 بلغأ قورع'ىف ىرجي ىذلا مدلا ناو ةدحاو ةمأ رصم ىف

 طاتقالا قورع ف ىرحجت ىدلا مدلا ةسفئن وه روم قط

 . ىنطولا قافتالاو ىساحلا داحالل. ةوعدلا ىبتنت اذه ىلاو

 ّ : : : اذسلا لوقلا نوميش 0 ءاطسلاو جدسلا صضقحل ناك اذاف

 ةما مهتفصل نييرصملا داحا ءىث لك لبق دضقن اننا اوهلعيلف

 أن ثا ىفانيال ادهو 3 هنرصل و هةتمدد اهياع تلو نطو 0

 ميركلا اننيد نآش ءالعال انلمعو ىنالتسالا

 نيملسملا داحتال .ةوعدلا وا مالسالا ةمدخ ىف سبلو



 كك -- ١

 ىرد بج او: ةايطعب نابسياو .انلعتوب نور
 ا طال ل ع محي ىندلا بجاو أذ . ىنطو بحاوو

 ىوتأ اهمع اوهفاديو تام دش مم ديفع ىلع اوظفاحت

 نيدلا 8 3 .اوخا لف اع ا اوماع ءعاذا مهملع ةمالم الو . .عافدلا ٍْ

 ىلا اومجرب نإ نيملسملا ىلع محن ىيدلا بجاولاو م ةديقعلا ُْ

 فينطا نيل شار اكو تسل ا
2-1 
 _- ب

 انيتم اداحنا منيب اهف اودحتوو هيهاون اوبنتجمو مركبا

 الو .. مهتم مالا نيب وشتاو ياش عفتر ىت> 0

 ىف- نيملسملا مهناوخا ىلع مرحراوج لكب اوفطع اذا ةمالع..

 نم مثرلاب ةوخا نيملسملا لعج مالسالا نال رومعلا رئاس
 دا 5 هينيدلا ةطاارلا ىلا انف ماما لاو لحنلا فالتخا

 دحاو لكُشو ةدحاو ةفصن انل ابروأ دارطضاو ةيسايسلا اصلا

 فرعو نيمل.لا ةلك عاممجا ةروَرْض ان ربظ ةد.حاو ةلعلو

 نئانلا: نأ ىرت الأ ؛ئمال بالا داحالا ىداعت اذان ًاعيج سال
 طاطخنالاو رخأتلا نيد هنأب هنو.مي مالسالا ىلع نونعطب

 ١ هذه تسشلاءنروطحس ندر عينج نأ



 ل ج9

 كس رادقم فرع دحالا م الانف تلكت ا ةمضاع ىأز نم

 ملك اش ىلع سيل نم 0 مهماحمساو مهيدي زياكتالا

 000 ملطيو نالا ةطاتكس] اك تاباعك ارد قم كو

 هوقو نيدلا نوركن اوناكنيذلا نأ كردي ءارعشلا لوك

 - ءارصنو هل ةاعد مويلا اودبصأ ا. روأ ىف

 ى يب انيستا نيالا اهتنتاشأ :هو نويرتلا ناكاذان
 20 ظ ا
 . اساسا هتوربتعيو لالجالا اذ_ه ندلا نولج ةديدع روما

 اننيدب كسنتال اذاملو مباثمنوكت ال اذايلف نارمعلاو ةيندملل

 اذاوأ ىلا و مراكملاو لئاضفلا ندوهو ارو روش قف

 كي ا ا للا نأ نودفسإا ف وارغلا ناك

 دكا و باشلاو 20 لردلا نأ عدن نم اشي موش

 كسلا نأ ىه اف سرال ىتلا ةيفافلا ةدعاقلا تناكاذاو

 ةلع امهم كسلا مدعو , مالا ءاقترا تيبس نظولاو نيدلاب

 داق نيتك 07 م كسقنال اذالف.. ابطاطخا

 ظ 1 دل ملا شاع
 ء دو طاتقالا وعام عرج 2ك رثشم ةعأ رصم ىف 1



 "نو

 أتاكم نكعال 5 0 كتافعلا قاف ممديدال اهاروحلا

 امو . كالذ دن ول 4-ج نيهارب رصعلا اذه خرا فو

 نا ىازو الا ةيلعلا ةلودلا ابر 1 تاقالع خراب ا مفصلا

 لاو ىند دابح فردا َلِدَدَو ةنويحلا انتاود نيب دابملا

 سل و ْ نيف رشا م نييوروالا هكا قئاطلا وه نيدلا

 مامأ ةيلعلا ةنات_سالا يف ارتلكتا ريفس اراهج هلاقام انم دحأ

 1 داما لل 0 لالحلا ند 5 نم مظعالا

 فراح عع اوووا كرد كا نيمعيلا مع اناك لست تازدتك

 تيا اذل اك دنس ايلكاطمو اضن ناو

 لمعت“ ةبضع نطرآلا عاش ىصقا ىف و] قرغلا ف 27

 ندلا نا ىلع اليلد هلك كلذ سنلأ . هزاثب ذخالاو هذاقتاال

 انتساب قابوروأ دوق نيالا نأ مو ةشضاسلا 0

 ةيتاذلا مهلاعأ ىف نييبروالا دارفأ دودي هناف نييقرشلا عم

 ةرلتاإلاو كتينا م انوفا مصاوع ىمئاسلا هارب اع ةربعالو

 لكو . داقتعالا ودبد_ث نونيدتم مهلك فايرالا لهأ ناذ



 د ونود م

 00 د1 لي 1ك ةياق رغو ةساسةلدا#

 :هصن اده ١00 ةنس ناضمر ١

 <« طولا ةلباوو. ىلا ةطفاز

 امديقعو أهنيد وحى جاو ناوظع نابجاو ةيحةمأ لكل

 ف ةيول تيقنارا 5 9 امانا 5 امطو 0 بجاوو

 نارهعلاوةبث دملا ليس قى تمدقتو لايكلاو لافرعلا جرادم

 اا 0 ل الاطلاع نما مالا تل زئافكا نيكملابو

 فعصو ه.نطولاو نطولل اههالدا لق اه ريسغ نع تانعاو

 ةنيدلا ةددمعلاب ا

 ,مالا هنابتام ىصقأ ةيندملا نم تغلب برذلا ممأ هذهو

 م قى أمن اهوةيدشلا كيتا اماطواب اعدع لضم

 قرشلاءانب أ نم نوريثكلا ناكدقو . اهلالقتسا نع عافدلاو

 اهنا نظولا هنالا:اهءانأ ملعتال ةيبرغلا ةيندلا نا نونظي

 أامشل مولا مهيد "قوام اودف هيدانمو نيدلا نع ةهديعل

 دلي رالا دام ا مم نيب رولا نأ اولبجو برغلا ا
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 رصم له 7 بارطضالا اذه اذا و ةريلا ةده اذايلف

 لهو + اماتح 0 ةحاتم زيداكت الأ رذاعمأب ف 0

 ةفيظو اندالب ىف م دون ل اهو ؟ يع نم هد أمف نمالا

 نمالا ظمو اهسر< 0 ةحادخ رسمت اك اذا ةةيدخ

 ؟ةبج نه بحاولا ادي ودل اهقاسأو اهورسج ت0

 م نايلطلا شيج نمو
 يذم راثرا ودأ قف رضي اري تاره ةناعل ركل فاس

 كرت الحا نم امل سراحال ةلنط زيلكنالا اهلثع نا ىه

 ؟ءامشلا !ههؤ نا وحلا اد ىد ل كد اذه دنع ةعيدو

 داحتاب نولمعيو بوبحلا نطولا ماقم نوبرصلا فرعي مو

 2 م,مارتحاو ةماوتحلا لع هرسأل ')

 ) لها قطصم 1

#0 

 تاحمص ىلع نيقداصلا نيينطولا نيب ةشقانملا يحر تراد

 امو ةينطولا ةطن ارلاب ةشدلا ةط ١أرلا هق الع ف ةينطولا ندا

 لكى ف نيدللا ةلك انك ذ ميمذلا بصعتلا نم موصخلا هب 5



6 
 000 2 هل دلما ةصرفلا تتاح عمو ماعلا تونخ حيحأ

 لع املع ردع ةيناع ىقم نهد :ةصرفلا ني مل لهف . لالتخالا

 ىف ماق يرصلا نسا ناك اذاو# لالا لالخ الا ده

 هريغ ام مايقلا نع زجمي يتلا ةميظعلا لامحالا هدب نادوسلا

 هتانسدلواياهت: نأ زيماتلا ءانب آان زوج لبق لودلا شوج نم

 ل م ديدكلا ردو نظلا ءوس هوئفاكتو تائيسلا
 ف ص 7

 مامأهي نورهاجت متنك امو ؟لالتحا ! دم ىف هنولوقت معنك ام

 لدعت ىق اليلطتو هيوم ىف 'اهينوم اعيتج .نمانلا مامأ

 نأكت لبد. + 8 مون للك ةسروالا كتارا اتينا

 ويوبلا لضفب ايناطدرب اهف تعقو ىتلا ىمظعلا تاك ايترالا

 ك0 0010 تادجلإ ع هلام وابعتالا:قماف ارو
 مال ا دفاع اع ا تاكو اكتب تقافتسا

 ىل ةيلاطيا دونج لاسرا ىمأ ىف ايلاطإا عم اا
 اهلاسرا ىلع تمزع ىتلا ةزيلكن الا دونا ناكم اباتحتل ردم

 حبصأ ىتلاو احل بابن: ال ىتاا ( لامتسن رتلا ) ةيواحلا هذه ىلا

 نرماغلا ةنسلا لع ادوات



 هك

 ترد فو رانك راو هيرو دما كاملا راك ريك ع اذ

 ءأ نعال رم دونج هلك ماعلا

 هش ء]| لع ايل و4 0-0 اد_ماه رخافت أ نظل انكو

 ان خلا نيبو ا برألا را اق هم لع داهءالاو هن

 نم م واتح شا 3 دخا 1 ه م اذا أ ميشأو

 ةتقاولا ناع تهدر يا[ لق ةيب وتلا ةس رفاىلا مهلاسراو م

 ئىربصلا .شيملاب ادهع نك نا ارتلكأا هيف عيطتست يذلا

 ةدايمأا تحن داليلا ةميل دب 4 اهم ماع ع نهربتو نيالا

 اننكلرو .. «ندما شالا لح هلقاجازو يمال...

 ا نا مههبقت و نيرصملاو#“ مهتسأ يس 0 ريغا كام رتلا

 ريغ ردم ْف اعاد مهلعجل و لا لع مه 5 زيلكن الا

 ل
 عدم ف نوردطا داليلا يق مرءئانصو زياكن اللا نلكدتا

 نم حبصأ ىرصللا شيلا نا نولوةيو هدئاوفو لالتحالا



 د ؟غ0-
3 
 انت

 لك هراذلا ترادو ةيلاتسنوتلا رالا يمل دتشا ام

 0115 رزالا دئاراتا تدحلا هزيع مئاقو ىف زياكنالا

 ى ردا 1 لاشرإ لوح رود 0 ةفا اع عيشل

 ا دلو ىف ةناهنرلا دونا لادستسا وأ ترا ىلا

 لاوقالا نم كلذ ريغو ايكرت ارتلكنا ةفلاح وأ ةيلاطيا دوني

 ةفيعضلاب ملاعلل اهليثمتو ارتلجلا ةمارك نم طملا اهيف ام لك يتلا

 212 تراه ما واكب لأ تا

 ىف ءاوالا هرثن ةيساندا هذه. الصف موحرأل اك دك

 : هصن اده ا١ةيو٠ 2 را ١6

 يك و لا لاعا
 رك كار ا

 ىوعذدب ع سمع ةئاع وح نم رماه اا ا

 0 للا 556 تاءحو م حااصاو ا ةقر

 1 ريل هناماظن تريغو امانب ا نم داوقلا هل تنبعف ىرصلا
 كك ب

 ا فا اطاض عل ان نم هل تبختناو الك

 دالب ميظعلا نطل انك م تدرما دقوا اعاوا 0 تاو



 انآ لل وو قلى م دو طا امارات 5 ا د

 ءاذز اوف نيمأالا هنلا موتا نط نايرشلا ا

 نم ةيعرلا ريل لماعلا ةأمشلا بورض يف نئقتملا ودعلا

 نوال ان قناني معلا قح نوءاعيي مهنال ىعارلا

 ىنجالا نرد نان :م نوكرر نلت او لالتءالا. لع

 2 م4 02 ممْرَك ارم 2 مومأعم م

 ىلع نيلتحا م مهنا الازم ءا جالا راو اساس 1

 1 اهداخحم ردضت ةسسدو ةعذش همم نيردااو 2

 سلاسل

 مولا نورهاظت, ءالذدلا ءالؤه نأ بيجعلا ند

 سيو مهصالخا صالخالا سف ريمالا ومسا صالخالاب

 موسلاسدل ىئصيو مهلاوقا رتغي نأ ليدو عؤالو ءالولا

 بوبيحلانطولا دضوةمالا دض مهل ةلاور هلاف مماناشوو

 (لمع فال



 دعلا هلذ هبلطم فالخ ىلع ا ةنفر ديصن تر ماجاو

 زضراتلا م امآو ناتدا 0 ميظعلا

 ا قدعت د ةتدابس هيدهو ةفظاوعةده 0 ناو

 هلا هيا كد در ومدالاب دار لذي هنا

 000701 ىو لو. ناوهاَي مالستسالا ةساينسإ ءابالاو

 رادع درا هكيع لايم 5 ىه 00 0 7 م تسسإ

 هواام لموت الوب ةعق ادا , ال حبصأ هناو نياتحملل

 هاط ساسحالا عيفر ريمالا توك ب ؟فمالاو هذال

 ادو . عام ةلدلا 2م ان ةيشا لاع ش

 ماا ماما ىداتي ا نإ ةميلتلا كوفملا قود دتع ليف

 ني ىذي ةقوةح عايط ن. هيلا بحأ توملا نأ, ةفاك

 اانمأ دطو هروءش.دص- لمغيو ةيزبللا هلاوقأ فلاخو هيالعلا

 ظ , 7 ةيفيفحلا

 1 0 امه كيررءال ىلا ةققلا نأ مرج ال

 ا ا ردا لؤالا ةدهد لع ريالا

 رخو هاوق عمجيل نرككسلا لاذ الإ نك لاما 5 هنو



 ا
 هذه رصانب ذخأ الل ةيلاعلا مهمه انضمتساو زيزعلا نطولا

 عامجالاو ةبوبدحلااةكيرالا لوحداحتالل مانوعد ةسمتلا دالبلا
 بئانلاو رصم ىفةيعرشلا ةطادلا با ريمالا ومسةبحم ىلع

 انمارتحا نكي لو . مظعالا ناطالا ان الوم ةلالج نع ديحولا

 قلطألا كع نيهسوم نئانعلا صخمل نع و عئانتلا ماقملا ادهل

 5 رايه ثيح ن : ركمرالا هدط ىف داجالاو ناكر كمن

 نا مال ةنيماول وليا. نكاح د2 داعي ا رهاج اننا لب

 تلاتسا ىلا نفت ءأوهدالاب وح ةفي رشلاهلابمأو:ريمالا نتا

 باجل ىعتشت ىلا نهرو ةيدشرك لوم اند وهلا ا: رك
 ةيماشلاانضالا ةدهو لئاهشلا هذهن نيمآلا مادام انحاورأ

 نءو اهراغمىلا اهقراشم نم هم تود دقو ال فيك

 ل رو ماع لاق فدع يماابملا ةملك امونج ىلا انيازع

 دفا نأ قع توما قا لضفا ىلا » : ةلك" الللا نك عمسم

 ريمالا ومس ارطتخلا ىلا ةطلائتتلا# « ئدالب/قوتحاو قرش

 ةضانس .. ةقملا -ولغوة ودا ةشانس ةارالا و تا ا
 ف

 ثداوملات ناك اذاو .لاحرلا ءاظع ةسايس : ةقداضلا ةننطولا



 د لا

 252 ارغر موسرملا ىنطولا مهم رط 8 ورا لإ تاهرتلا هدام

 اع ىدامف هللا ههرت دك دقو قيلضلا) نيلاتملا ءال قع

 : هصن اده ا١٠ةيل0 حق راثي 1 5 ءاوالا هر عوضوألا

 انعمسنت مايأ ةعضب ذنم لالتحالا دئارج ىدحا تذخأ

 ومس ناو ةءويدخلا ةكيرالل فحصلا قدضأ اما ءاسم حابص
 ممقافتالا ةسايس نا قارزو# لوألا هتنسازت نع لادع زتزملا

 نا الوثو . هدالبو كلل ةللاصلا ةعوقلا ةسايسلا ىه نيلتح لا
 000 1 ان دكا عت رداع كاملا( قمر لطم
 ا اك رت نع ةرداض ديك لاوقأب
 هلعفت الام هيف ننيةاك الا و تاعانمالا عادت" دز ىف تحن

 لك لبق ىه رصم قنقداصلا ىف ةاحضلا ةفيظوف . را 8

 اهتسدت ىلأأ ةنذاكلا تاغاشالاو سئاسدلا لب ع ءاضقلا م
 : نطولاوةمالا اذن ابميكيو

5 : 5 0 - . 



 ها

 زياكن الاو ريوبلا نيب يراتلا اذه ىف اق حاولا: تناك

 هل شهد, انيع نزحنالا لع نيلوالا ةتنازاضقا تدور
 ليبام هدعلاو ددعلا ن. مدل سيل ةمأبهبايعا دازوه راي ملاعلا

 موحرأل رد زباكن ل ن« نيتكام نك

 موصخ ىلع اداؤذ ةرييكلا اددع ةريغصلا ةمالا هده رن

 قربت ىتا' ءابن الا ريختي دخأف اهنالقتسا و اممعت ىااسو هدالب

 هبه ةحيتن :ي.ةساشلا ءارا نيتننو اهرساب .ةمالا ةريااملا

 اودي و اظيغ نوزيمتإ مءانذاو ايوصخ داك قب ثرألا

 بدكلا قالتخاو هلمعلو هن مريهشلا هغ هيلع درلل ةليسو

 - تاتعلاو

 ىنطولا زاوعشلل كارلا أ لودمتعل نولتتملا ناكل

 نإ اود 1 هعئانص نم ةعينص ٍج رتل 0 و ودملا ول

 قاض هنآ نيفانف هوما لعام ورايح! نيل

 ف 0 و هدالبل ةمدخ مبعم قامتالاب لمعي خو زاك

 اونرتكي ١ نيصلخا ا ميجو مو>رأا نكلو. ةتما



00 

 00 0 اهرارق تررق ا اوف

 ا 0 لإ نكحلو . ةفرشلا ىنارالا ىلا نفسا

 قتكت ناو بايالاو رفسلا ىف مهيرح جاجحا كرتت نآ اهب

 0 3 الا اانا م نيل ةدعاتما عدم عراذنا

 هياع بح ام ناو هم الإ نع 1 اما دمعت لاا داو

 3 ةقداص 0 ةلكو م 0

 00007 تيصلا هميم نك اذاهبا

 انتامحاو فى نت فعمل وكت ندع ة 4ةقارحو هع

 انتوص مفرت ملاذا اهسفن ةءوكسملا وحتو ةمالاو نطولا و
 ا

 انو : نييرصملاو 00 ةنودلا 0 2 ةلكفم 5
1 

 انه ىف ةاكلا لأ نصم ىف ل اا رب

 حاصنو اهرا رقنع عجرت ةموكملا نأ ى عريطللا 0

 داللاو ةمالا 0 نع اها

 ( لماك ىناعصم )
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 مرتحم اممم ماع 2 5 هلا ةمودحا تراك داك

 لع قيدصتلا ندع دو ا 5 هيصخشلا هن 5-5

 قلب ا ًاصوصخ جادا ىلعو امومت :. رفاسملا

 هج سارام ةيحتم نان اك“ ماع ف هر د ف ركمللل

 الا اف عجرتو اماع رشع ىثثا ذنم

 ماع ىف رومالا ةمزا ١ لع ةضناق تناك ىلإ رار

 هةتماضتم الك تارازوأا نك مويلا ةرازو كسل 0

 دالبا ليو مث لوو . ريغتت ال ةدحاو ةموكلاو اهنامعأ ىف

 امل ةئباسلاتارازولاتارارق لبد: الا اهف ةرازولل مال

 ةبرخلا ىلع ةموكلجا ءادتعا ترف نع كلل اذ

 ددرت نودبو ةحارص لحب انبجال حلا ةاكفم ف هيصخقلا

 0 تام :ددقب نذفتلا نمز نأ طر .ةلداعلا وكح نأ

 ا 1 ا هدد لذا ماع 0 جاحملاب ا

 ةيرح ىلع انا سيلف ا داق ىلا اورفآ

 5 سف جادا

 دب ايلا كول : نيذلا جاجحلا نم ول و م



. - 

 ١05 هنس مرح 7 سيلا مون م6 هدد ةساملاب (

 ةراظن نم ةيدعلا 5 كل ل (14 2 0 ٠1

 نوددترب نإ ةّيسنلاب ن الإ ةيراكلا ةداعل ا يل ةللخادلا

 111 لب ريخاشملا نا اوذلا 0 2 رطملا جراخ ىف ا دل

 0 ةطساو رفسلا ةصخر تاط ىلع نوزوبحم سانلا

 نأو ة .اخادلا ةراظن نم كلذ نع نادئتسالاو تاظفاحماو

 تانامغ ميدقتب نوفلكي ج 0 سانلا رئاس نم ريغ

 نأ ف رح ناسا لك 1 كور كلذ ىف ةلوادأاو
0-3 0-6 

 نلطي ادفع ل ةحو كلانه نَسلو ديربام ل ع هحود

0 
 ناوراقلا جراخ رفسال 0 دنع هاد ميدقت وا ةصخ

 ليلا وارغت كلزإف هت لئاطال 1 00 تابحب لاغشإو

 © 11 كلو كلاب داكلم ةذعاتلا كلت نيدحت مءامق ناالا

 ترواسبلا دخان ال نوفلكيالز || جرا ريل نود فق اذخأ ١ وملك اظدلا راج ا فد 6

 حل 1 ا جا احلا كلذدكو هناي لودب املا

 4 رو طع تمم 2 رجال هرب رحن مزلو ةناعض ل لودب



 ”اقحا ةلواقلا لضم كتم قدام واف نسم ولان تا

 مهم ااطع : مامهالا مدعو نبي « رصألا

 اا دينو اذه لع نذدلا ميق نال ةجاس ف اهو

 ئووشلا سلخ ىار نم رحم ةةع ا فورط ف ا

 ىهو.ذالبلاو ةمآلا ةحلضلل هفلاخ [دوةع ارا كس

 ةيمالا م لاقت ان يعاد نيقيلا لع كلذ عم ىلعف

 دآو ى ةمالا داو فءايكلو ءانسالا دب رع

 ىف. ةيوكدملا اذ يع اه نو كلا لع قالو

 ريخالا اهرارق ىف تفلاخ اهلا فيكو فيررشلا جالا ةلئسم

 رش ديفصخ ]| هر لع كتاتعاو حيحصلا لدعلا :ئدلَش

 ىلإ نيش طة يرام فعالا 5 رو دعا

 موياا هلطب# سمالاب ةبرألا ىدايم نم هررقت ام ناو ءارولا

 خابو راظنلا سلي نم ردص رارق ةروص ماركلا انئارقل رشنن

 ريمحس ا/ قفاؤولا م فلا مرح ١ يف ةياخادلا ةراظن ىلا

 جراخ لا نتلاو ةقدرملا جحلا عوضوم ف ارم ةتس

 : همي اذه راكم



 سن

 3 ةمالا لع هلا ادع 0

 ) 0 َّق

 ردا ندا ةمركس ايادي ردا ةموكملا اري

 ابداع 1 م قا ه لد وب ا لق كير 1 رو“ د

 :ءيرصملا ا 0 هد ره املا ا
 ام

 عم ةلداع لاعفالاو لاوقالا د اعل كامب
24 

 ردتفن و ا

 600 ل1 دال راغع ىف هر وتشد نيعصلاو نييكلا

 ىلع اهريسو اهتاموكح لامعأ ماظتنا وه مالا راف ربكا

 كرا راو ةيافضالا نو

 ةيروتسد ةندمتلا مالا تاموكح تناك اذا نكلو
 0001 ءابرصل وهازاوسلا نم ضم فبيصنف الع و هلو

 0 مرتحت ا ا . لالقتسالا

 ما ل ل كنا هدم سيل اماتعلا
 00 دال اس 01 نإ . ةفراع اهمال ردت
 نم لزنتو ماكحالا ا كك اكد نم عفر ا 0



0 

 ىلإ ررظنو :ابحراخ ىلا 3 تقدق ايل نيرضافلا علتبت م أ

 2 دال ضد ف نأ ءامدقلا اهئنبأ حاورأ ايو 2 ابا

 نعل نزال د ابادجحو ايادج

 0 ا نو معلا رشاعم متدرأ و 0

 كل مناك افطعار متالا ربكا

 1 00 ءاولل ) مالس فلاو ةيح 1

 حيحصلا ىدمحلا نيدلا ءانبا نيب برتلل لماع لوا فطصم أي

 اده ناو .ريسعا كلذ امو .حيحصلا ىحيملا ندلا ءانب انيبو

 ندعاو ناسا خسرت ىف هوا وك 1 نار ل

 قايل لعاو قار حا تاخلا ىدصاا اها رانك

 ( مدا تداوج) راش هلك

 اهتعبضو ىتلا دويقلا ةلكسم ةبسانع هللا همحر تك دقو

 ءاوللا هرب ردا هلا جهلا قيرط ىف ةموكملا

 : هصن د هوو :ةينمارت ا( ق



7 
 تاثلا قيدص »

 ىتلا ةقداصلا تاوعدلا نع كل. برعأ نأ ىل مما

 000 ايدو ةضم دل نم هللا كمل ءاهسلا ىلا ايمقرأ
 | ل د كو كاددإ ادع وم ةضيرشلا كداب

 000 41 د لس كنا نم هسلع امل اد

 ةسايسلا نيدايم ىف نيدهاحا لكل ةمزال ةناحصلاو ةباطخلا

 ىرسيو ٠ هيما ىذلا حاجنلا تالا كا فاق

 ااا ا ادام رد روج نمز قاهاوأ نا

 6 الامر نطوا) توك ئذلا' ناو دو
 '10 سلا اج ىلإ ارك هلت نطولا_ طرأ نم ةقيفلسا

 ةامللاو ةيفاعااو ةوقلا

 مظعل 5 ىباطملا كحاح عة 00 كنهأ ىناو

 ماعتنأ اف4نطولا كنامتاىفىفاركف اذ ةحامم رغىلاراو

 نأشن ىراكما كل حرشا نا تعطتسا ول ىناو . نيقيلا لع اهب

 ا 0 رة دب هذا هنلا داعام اق تدحول:ةميدنلا كذا
 اهنا خعراتلا تبئاو ةيغاطلا لودلا زرا دف اح طم تناك قف



 ؟ نطولا ةأاي>و ردم 0 ةثياتم ضا رغأ لاك 7

 دل لا اناتك لدمرأ ءاوالا ررظام ادع ها كالح

 تيلاو  ةديفانلا ةوطشلاو 'ىاتبلا ىلمملا تتاح 0

 اذه ىف لاق دقو ةمرظعلا 5 مدا مادم دحلا ف ويرد

 :هيب رد امس

 ةلديلا ىلا

 10 وللا ريض أ لما 1 ا ناآلا لمعأ ا

 دد.حاو تقو يف قوتي نإ هل د ىناذ قرشلا يف ةدب رح

 ملاعلاو ىبروالا ماعلا نبب ةطساوو هن رصملا ةينطولل 3

 ناوبنا نال ىتك نام ترس ا

 نأو . روطس ىف وأ كمايأ ىف ىرج ام ةينطو ظعاوم

 دإب يف مهتديرج قديرج اوربتعي نأ كئاقدصا لك ىلاست

 هولا رب ناو ىالسا

 ةديرج رادع ما لاقل نوجا اي ىو

 ؟. 2 تزرشملا ل

 : هبررعت اذه باتكب مدا مادم هيلع تدرف



00 

 ضرأعن اننا انثار رو ءاندصا كر ه تعمس املاط يناو

 نآلا ومضت عننا 0 لبذ . قح ريغيو قحن ةموكم لا

 ل1 كهرشلا جلا لعد فا ةيوكملا لمح ناب اوفرتءيو

 !اهنمأ مرت<و لمهن مرت<ة رحت 111 ند هرودص ىيلال رثاخ

 000 ا ل وكلا نوةمصي .نددلا لوا ىا ىلع

 |1007 | 20 ليعلا ام نكلو نط ولا اديفم دالبال اًناض

 ! ةايللا ىف ةدحاو ةرص ولو ممل غصن الأ

 ) لماك يناصم )
23 

 دم

 ىف هتوق لك فرصي ناك موحرملا نأ ءىرافلا نظي ال

 اوناكن يذلا نيقفانملا ضعب رخافتباكمدالبل ةمدخ هدحوءاوللا

 ل قو ةيطولا مهنيمحو او>يصافر ان نم م اه نو 0

 مصل امو ناطيشلاو بهذلاو ةضفلا ةدأ 0 ىذا

 نم هتاحايس ىف مهفرع ندللا لف يحن هللا همر ناك لب

 ناكف ةريؤم بتكب ةبرصملا ةلث-للا ةمدخ ىلع ابروا ةساس

 بواسالا ةفلتخاباتك نيرشع نع لقي الام موو لك 52-3



 دوس
 سب

 519 ب( كلان الز اما رتخا اهني انخأ تناك: اكرر كلل
 تماظاذا|ما نع الضف .ميركسلاندلا ”ىدارمىلع ةظفاحم اهم

 ةاموكح اهسقن سلا الو هرطاو لدعلا ىءدتالا تناك

 ةبروتسد

 : رفق ةاقملاةلاغر !!هيطوم لو دا

 داق نان ) ىلا ني تدل دحلا وا ل را
 نيل يدع ذأ ا ميطتسلا م في رشلا جالا اهنم دصق م

 قدصأ مو  جادملا قراضت ةءوكح نا مبللا م ىلا

 نا اماع تعصي ال ةقفدملا هه اغلا هك انامعأ ني رسدلأ

 ةيرضر قا ركطلا مر ع هاند منار وةلمامامو ردخل

 ىودملا مسة«وكحءادتعاف .هذ ىغارزكل ةفاتخ طئارشو

 هب رح ىلع ءادت»ا ةقدألا ىف وه ةيصخشلا جاجملا ةيرح لع

 اناطت رو هج اولا هقدر ال رف ا 5 نبي رد

 10 0 اا تقام ادا ادا وكنا وذلا ىف امان

 اعفاو و اذنك هةملاع! 55 5 أمي لمعل 2

5-9 
 عيا ىلع ةلاحم ال



 دك 5 ٠ ع

 جرغاسملا ىلع قيرضتلا يه ميلا لاطنال ةَميرطريخ نا تآر
 ةموكملا لعسام ادهو سأللا هلوةاماده . لئاسولا لكي

 هف رعل ناةنر هلا

 ةيصخشلا هب رد مرت رمم هماوكح تناك اذ الاو

 ند هتفصل 0 مالسالا ن داو ع نايدالا 0

 ررغت اذاملف . عسل ءارزولاو ريماالا نيدو نييرصملا باغ

 ميظملاءايتسالاب نيملسملا لك نم لبوق ىلا رارقلا اذه لثم

 + الاعب :نطلا تءاج) لع ننانلا لدخ اذالو

 هير ال ىدأ نم ناحالا ءازرتحا نكي ل اذا هنأ لع

 لالتحالا راصنا نه موب لك هعمسأ 0 مغرلب  ةيوبدحلا

 يف ىلاعلا بانملا ةموكح لوقت اذاث  ددصلا اده يف

 كحال موبلك يدانت تسلا 7 ةيصخشلا ةيرملا مارتحا

 تاك 72 كلا: روسنا: ةيرحلاز لدفلا

 لعىهذلا ردعلا وه رصعلا اذه نا لوّتو ةيضاملا روصدلا

 0 هل كلذب ىدانت تناك اذاذ : رصنم

 ال رك نأ تركو ائاعإ ةفاك هوشنو اهلا وا لك بدكي



7593-7 

 "د ىديص مالا در

 ةلامدامذتررت ةودللا ةموكلل ا 00

 مما يلا فريقا جملا ىل | نو نيذلا 0 لع

 نوعيه ىلا ةبملا 0 أمماع لعم تانرواسل نياماح 5

 تلا رارق هاانلقو ام نورو ىلا تال 0
 5 أرملا اداه نإ م 5 ىفنو . ةماا ||زلا 50 1 ة 3 رحال

 ع

 ارك ياذا انظ اس نسانلا شرد ىلا

 اطباق نيماع هدو نفك ىودملا ب انللا ةمرك نأ

 ةتيقح انفرعو ءوبوم زاجحلا نا ىوعدب فيرشلا يملا

 ريخالارارقلا اذهتردصأ اذاملانمف ناظلال ده اع

 مو ءوبوم زاجعملا نا ةيوبدملا ةموكحلا تعدا امل هنا
 0 ا ءابولااذه ندانوخ ضم

 نادج ملامو . فيرشلا جملا لاطرا نأشب اهاعسم ىف حلت ل

 زاجملا ىف جاجا ا لوبق نم ةلودلا متم ةرفتكسالا ند



00 

 لك نم املا جوحا مو قافتالاو داحتالا نوملسلا

 نييروالا
 0000707 2 نداع باندا دخلك نات رال

 00001 ادا ىف دال هلايثاو هراكمأ ف لدم ناستا
 ناقرتفم 0 نا ىف ةءارغلاىبتنم هيارغلا دج لب ةبارغ

 ةرورضو داحنالا بوجوويىلا تا مهيب نا دعي نيفلتم

 ( لماك ىنطصم ) ءارضلاو ءارسلا يف قافتالا

 - ظ

 مدرب ةنس ناضمر ىف تررق ةيرصللا ةموكملاتناك

 جملا ةضيرف هكا ةلراعما راطقالا ىلا ير“ فاس الا
 7 مياتلا ةظفاحلا وا ةيريدملا ةنازكخ 811 مد اذا الأ

 هلثمو مزاللا لاملاب دوزتم ريغ اهملا رفاسي ضعبلا نأ ةححن

 111 ءا والا هةر ةلاقم هللا 1 كو هيج درا

 : هرج ا|ذه ١455 هسا ناك



 ل ا

 رافع ةباقرلا ع نم يلو ود كح تح تع يذلا نودلشملا قدا نع

 رتتعل لهو 7ةيلعلاةلودلا 8 تحن ويد سسملا هيف داي ام راكم

 عم ةياعلا ةلودلاب ءادتقا امثانباك امل نيعضاخلا نيملسملا انروا

 7”نييحسملا اهاباعو

 لا انف بلالاب ةلكمالا هده لع تاوللا ناك اذا

 ميالب لع ءالب نيغلاملا نود ةيارتلا ١

 ةلضفلل نوكرد. الو اماثم هميم نيف ملا مو

 ظ + امازتحا ةحبدصلا

 امم نوملاتم ضرالا ءاحا لك تالي نا مبللا

 ملاوحان زم قد 0 عايض ىلع نوقسا يباصا

 لك يح نع" كلن سانا ضرس لأ
 تاونيلسلا اديم لوا لادتعالا نآيانامعاو نان طخس سا

 لك نءمهمالس ىلع دشأ رطخ ةنتفلاو باراعضالاو ناحبملا

 زاطخالا

 ةوقلاو ةمظعلا نم هياع يهام عم ابروا لود نا لع

 لمعيال اذايف عاد كلذيلا انذالك لحتو عمت+ ناطاسلا ةطسو



 5 ل 7

 000 ا |دظ ارك قتاو لب نا حا ناسناللا ةلماعم

 46 0 نيملسملل تر 0 2 7-0 مالسالا لا ءىبسلا

 ريادتلا رودت اننوممنوانياع نوليحم اباتك لان اف اَماَتَم الو
 نوبلاطي ال نا هضم | ناكر محلا امو7 ماعلامل ا 0 هكسلا

 مالا 0 مار دحان هبي رغلا ودل ناسنالا رانتعاو ةفسضلا

  يرألا فاةناطب الل ايواسمواجأ ؛قويشلا ف

 نونعطووحيبقلا صعتلاباه. ومهم يتلاةيلعلا 00

 هلا تديطصا له راملا ا ل 0 ايملع

 يمهل اهماف. الك ةرسع فلا ا 0 دايطضا

 نا حإلا نم وينو اهرارخأ لع ةبعاو ورابصام 0
3 

 ةييالمتملا اوروأ لباشت ف 1 ءانبا مربتعلاول دا ا لأ

 ١ ةلودلا ىلا ةءانسالاب كلذتااق اخذ اي نإ ا اماما ةدح

 درل لالا 3 ل ف نأ 0( را اهوا رهس ىدانو ةياعلا

 4 لالملا يل |

 ةيلعلاةلودلا لع ان لبق | ةتااوسو ايروا 5-006

 ل ةيحمملا ةلود اهومسو



 فا 506 0

 قااهاقراو نينلسملا لع مالسالا دالب زعأ رصم هذه

 هبا ةندملا قرط ىف تراس دف باد داو 0

 ي زم اهؤارعأ نيعو.: ةقث بكا نييوروالا تناوو
 نادوسلا باواو اهاو 1 اوفو اكاوتيو علا

 6 اذاق 3 نورد مهف ع نيسوروالا ةفاكل

 ءلحاو ترغلاب ابتعت نم رصم تنح اذامو هادا هك مات

 ف: تراض انسان هلهأو برثلاب او اهطح هج لا

 هدم ةنك اي قودملا ةئئاض لاذ قام دل لذات الا 0

 تويم ا املالفتساو خاشلا

 كسا و سنوو رئازملاو مرقلاو زاةوقلا دالب هذهو ش

 ةيرغلا لودلا اهلع تلوتدا اهاكاسامو ىواسو راع

 ميطوذ وك فكك مهملعو املاها تقر له تا اى

 . الكم داك + نيعلاووسر ل كل هنومدخمو

 0 هدالب د ثا لا مارملا نم دمت اهنلا

 اك نيعلأت را نيا اهتودحم بللاطيو

 قيملسملا 0 اما . الك مث الك ناسنالل ناسنالا ةلماعم
 د هوه لل
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 مس | نيئلدألو مالسالا لع تتح اهان دجول ناسحلا

 نوملسملا ىتشي مف . ةنونعملا تايانملا ربك ١ نيملاعلا ىلع

 يك انئماعت ال ةنيدمتلا ابروا نأ نم نيملسملا رشاعم ىتشن

 ا لاه وع وتم -ناينالا وت لماع نا تي

 000000011 دو تديفاف حالصالا ىرعسم
 ةدددش ةينيد ةهأ 0 500 ١ 5 لوح  روصملا

 نم 1 - ةافانلاو ةبرخلاو لدعلا ءيدابع ةمدانملا صو

 21 1 9 هراجلا تاناوبملا دانت اك اداب دصخت اهنا
 لك نم ىتشن . نولوالا دالبلا .باحصأ مو اكيرمأ نر
 ام اذه.. نيكاش ريغ انك ول اندودو . ةيندملاو ندمعلا لامعأ

 ا افا ا 00 1 انوروأ يتشت ف

 اا م 0 ا دل امو ادد

 0 ار 2 زهر اضارا نط
 ان دا ف نيج ار وليم اما نم يكشنأ ةانتايح ىف : انيلع
 أنعم يهو انحماستو انلادتعا ىلا كان ناوخا مدعتو

 : 48 ةملاظ



 ا

 هثحا كلج او رعلا ىبئارفلا ةشروو دم ل1

 انام وللا ةضالسألا“ ةيمالعاب (عةلاقم يملا وهدان
 2 51 ام 5

 را

 ب ل
 هدد رج َّى مجرتملا هلع دو ىكخ ميش اذدقو نيملخملا

 : هب رعلا أده سدفن لامع وراغفلا

 « نيملسملا ةلكداحا ف

 ماب اريثك ابروا يف مالقالاو ةسايسلا لاجر لغتشي
 مدد لوو َق ثيداحالا نا ها روذد 5 نيا

 ارو بضل دا املع فناجالا ءاليتساو اهل

 ول و داو .اودانو نيملسملاو مالسالا دض مهخارصب ايندلا

 ةيطاق كرو لا ماعلا نظ يح صاالايف اولوهو روبثلاو لبولاب

 دادرتساو راثلابدخ-الل دحاو ءاول لصوص نأ

 ةسنجالا لودلا 0 نم هك الم

 يأر نكي مو نب داكلا ٠ ال هوايات كملاي يذلاو

 مالسالا ءانب ال ايروا ةلماعم ءوسرادقم فرعوهلهاو قرشلا

 و ماو 00 موقنيملسملا تاكل كك نظل

 تا انزوأ انشقان ول اننأ لع . ناركت حبقأ ميلع ارو ل
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1. 
 خمراتلاب ر ,دحجت يل ةريغصلا ةمالاهذه نيبو منيب ابر 1( فثماأف

 ريوبلا راضتا ن هه 56 37 1 توعد 0 |

 هشفدملا هلاوتلا تاواضسالا

 رصم لالت-ا نا مويلا اوهقني نا ايناطنرب ةعانلا لبق

 لهو 3 ةغاطلا دا ةربقم هنعارفلا ضرا لاو مولع رادخ

 ةعايسلا ىه ءافوااو فرشلا ةسايسزاب ن الا اوذرتم نا مهل

 مضخو 0 00 لع 51 نحاس 1 ا ةيقيفحلا

 ؟ءداتلااو تن هولا ىلا احر كك ىقومح

 ىدحا قلوس 2 ل اننا لع

 خيراتلا ىف ىمظعلا كلاملا تول 0 عمطلا نأ » هبطخ

 امو ؟ نولؤَي اع نولمعي ال ايناطيرب ةساس لأب ام ..« ىضأملا

 ةلودلا اوداق مهعا اعمج سانلا ىرب م ممنيعأب نورد مهحلاب

 دا نيبو مي نإ رامدلاو ا 4 واه ل 4 داطي رب ىلا

 ةردنالا ةومحلا ىف اوطقس اهوزاتحا اذا لثالق تاوطخ ةيواحلا

 (لماك نطضم) ندلا موي ىلا مملع ىضقو



000 

 اودجنو 2 ردع رولا مل نيس قلاحلاادا نانو للا

 .زيزعلا نطولا اذهدص ميذانرغأ لع مدعاس ند 2

 للا اهريخغ ىف نوةقوي مهناو رضم دالبلا لك نأ مل ليت

 ا ا 0 ةيداح تاق املو .اهف هيلا اوةقوام

 0 | ناطر ةيسلتن نع يك آلا مامأ نعيقتلا كاست 5

 هلا نار اخو 0 تع دا ا ودلاو مالا اوبهرا

 قردملا عونلاو 0 ا ماعلاو مهلك نيقتفاملا َّق

 مهتموكمل ةيعر هلك

 ديعد اعبطي ايس, .:رادوبأل لع ةدادسالا رك

 ةيردنكسالاب باكلا: ليضوو نم ( دور .لسس) م

 هده ةفاك ىلع ةدئاس ةيناطي ربلا ةارلا لعجو ةيديدح 0

 لافسترتلا دالب تناكو. اه.ونجىلا ةيققيرفا لاش نم ءاجرالا

 احا نك داق ا عمزما ىديدملا طملا اذه قيرط ىف

 لهأ زيماتلا ءانأ قياض دهن. :تاريظاو 007

 ةينطولا اهابات بلاطم مهنم اوبلطو بيلاسالا لكب لافسنرتلا

 ناب رءالاىبتناو .ةقداصلا ةبلا' فطاوعلا اهركنتو ةيقيقحلا
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 ا حالصا د 0 ! 211 تيتا دقو

 تتبلام مث امانبأ كرادم ةيقراو امهلاوحأ نه جوملا <وقتو

 مما ةايد و ةتامز اهلا رق ةقلاغ لع تامعنا

 نييرصملا قودح مهو ةزيزعلا انرايد ىلع ءاليتسالا ليجد
 تفرعأ نا دعا م, دب أ نم نادوسلاعزتو ملالذإو مدايعتساو

 نييرصللاو رصم لاومأ هدادرتسا ىف تدقتو مؤامد هيف

 للا باحأو ريالا ءانأ نم رارحالا كردأ دقو

 ميظع رطخ رصم ىف ارتاكتا ءاّقب نا ةسايسلا يف بئاصلا

 راخملاق وذ كلذب اهورذنأو اهطوةسو اهطاطخال ًاديمو ماع

 ا 220 زرودو نرذلا لكو . ءارإلا تادقم لغو
 جمراتلا ةفا رش ماعملا ةيماس ارتاكنا اورب نا قرشثلاو برخملا

 مارتحاو روم نع ءالملاب امل نوصنيو اوحصت رولا 0

 01 ل ود اا د ددا لا كريو اهدويع فرش
 نيذلا ايناطيرب ةساد نكسلو . ظعالا م ماطاس ةلالج لظ

 عمطلا يعاد ةباجا الا اد 11 باعز د وا

 ىداوو رصم لع ءاليتسالاب ع. يحصلا ف رشا ةفااذكو عشجلاو
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 هلق مالا !نرط نب ردا ككل لانسل
 انماما اسرف ترقبقت» !امف لاق تسو. نئروملا ةديرج يف

 موبلاذوب سهل ادمتمي مالعف ةبلماا ةلودلا ةوق ىثالتت تداكو

 « +ا 0 نصاالاو انتاك ةماكلل تي دقو

 ةيسيرانبلا نياكل :ةديرج .ى الاثم ءودرلا لكف

 هب رعت اذه مدارلا ددعلا يف ءاوللا هرشنو

 م56 ةيغاطلا ل ةربدم الحوس

 اج ما ذكرا نا لك قف ك1 عملا ََ رادلا ا

 ىعظعلا كالاملا ناو ةللاظلا لودلاو ةيغاطلا مدلل ةريقم

 0 نادل و ةيظعاا وة وقنا فامراالا كك اولا

 ءىطاوش ىلع تربقو مرهلا ارد ىتح اهماع تاوتساو رص

 ةلودل. نأ حو لوش نيغرؤلا ضسكئراالل 0

 «| ملهأ ىف تددصاو صم تباتطا قا

 01 2مم تركت اجا وسر كلاود تادصم اد

 ) هللأ هةمصق ءعاودسلا اهدارأ نم ها ف



 ا

 0000 1 رع رئلاعف عواد كلذ وزعت اذا

 ةدحاو ةلك لون نا الا اذه دعب ائياع سالف مهتلودو مهنيد

 خا رعا لومدخ رموهم ىف داسفلاو ءوسلا 5” نا ىو

 نم ةفالخلا لصف نأ مه,ميهفتب سائلا نوعدخو زياكتالا

 ةليادلا [صف١نمايروأ “لود تدافعسا ام ةلودلا ديفب ةنظلسلا
 حصد الى مالسالا نيدلا نكسلو . ةيسايسا'ةطاسا نم ةينيدلا أ

 م لصفملا نال أمم عل نم ني ةدلساا لكصف أماطم هرق

 016 ا.بلتم

 ا ردراع هتانلا ةداكو مال_سالا 1 ارا دمنا انا

 24 ل ةلودلا 3 +23 ل ولماعو ءادعالا ا 44.هح

 انآ هل فرشلا 5 فرشلاو_ ةراخو مالسالا جاب يه ىتلا

 دشأ ممأ ةمطاسلا نيهارلاب اوتيثا ثيح مظعملا مريمأو

 هيغرورثك او ىمظعلا ةفالحلا تبحاص ش رعب اك نيملسلا

 )لما ىئدصم ) « امسفرو أهوموسو ةلودلا ريخ
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 ضرالا ءاحنأ ةفاك ىف ماع بارطضا ثودحل ةيعاد نوكي

 . اهبراغم ىلا ضرالا قراش.م نم اهيل دنمي نارينل ةلعشمو

 اهيلانلا رب يود ترط اخطر ا لابن الو
 نق نذ الث

 ةيمالسالا ةفالخلا لصفنأ م داسالا ءاد دعا كلنا

 عذوفت ندعو ارثك ا ةينامعلا ةطلسلا نم

 ىتلإ ةيداعلا هيمالسالا ممالا ىدحاك مبا.<و نيملسلا دنع

 . ابلجال مهحاورأ نوملسملا يحضو ال اهئاصم تءظع امهم

 ةلودلا لع رذأ اَذإ وه ةنطاسلا نم ةفالللا لصف عورشف
 0 لك نم مالسالاو

 دكطم لوا ال | كك ف تويت امو ل نمو

 يد! نم ةفالملا عزت ةلئسعب زيلكنالا ةساسلا مامتها دادزا
 دبالا ىلا نوكي رصمل مهلالتحا نا اوكردا منال ناهع ل

 ناطلساا ةلالج ناو ةيللا ةلودلا نيبو مهنيب ةوادلل بيس

 . رصم ىف مهئاَقب ىلع مسرعم قافتالا ًاقطم لبقبال مظعالا
 ٠ 2 .٠  5 . : . 5 . 0د 331

 ةنالل اوةلوذلل ة.يسالاب هب ويح 0 رجدعل سوه 0 ل دأ



 كك

 ابلصف ىلا ةيدؤملا قرطلا يفو ىمظملا ةفالملا هذه ا

 ديلا كفل دل لا ايماعر ميلستو ةينامءلا ةنطاسلا نم

 2 ددلا تاناش »لاو كدلا تطاوملل

 0 هن دح 00 يه ةفالخلا 2 كا ءارقلا ني الو

 5-90 1 اناا رع نماثلا نوعلا_ىايزوأ ةساش .نا
 هنأ تبشر خرراتلاو . اهظع امامها اهب هس نويلبان متهاو

 ماسالا ةفيلخ 1 ةماقاو مال بألا ل قانتعا ف ركف

 هناول 10 نيقاعلا ةماك عمجو

 بتاكم اهب ةنوحشلا ةيسايسلا تارك ذملا مجاري نمو

 اولا كولا قآل ير رواق ةيجراملا تازازو

 ةلالك ةسكن امو ةؤالخلا هادم َّق كم هل هر نم تحت

 15 الا ودل اد وفتلا نمزاطلسلا

 اعلا لع نوملعي ابر وأ يف مالسالا ءادعأ ناو

 كلذل نوملسلا ملأت, ةيلملا ةلودلا ىلع مهلود تدتعا الك.
 ردقال ) ةينامملا ةلودلا لاوز نآو.نادلبلاو ءاجرالا ةفاك ىف

 نيملسملاو مالسالا سأرو ىمظعلا ةفالملا ةبحاص ىهو ( هللا



 ل

 مدي هدايملا ةلودلا ضار 5

 كل داك لا ةلودلا ءاذع انا ىلإ ةريخالا ىرطخ ىف تي

 ىدنأ ىةوعلا نوكت ةيرع ةقالتب ساو <

 قيدعض نم ةلامرىلا تدرو دقو: ةينجالا لودلا يدحأ

 ام ةتعارمو هر ده نم ىدصق نع أمذ قاب مه

 ىلا نلانم نيكو سالك قةحاتلا ا

 نأ 100 دف ىاودو ىمأ 4ه.دخ وه هد 1 ا

 يجرب زيلةديرطا فيس
 ةديحولا ةيمالسالا ةلودلا ىه هللا اهامح ةياعلا ةلودلاو

 ُك ودو:مالسالا ءادعاو ا امد وفنواموق نماو ا تح 2

 كوع يديد رحبولا نم املا كور أ مدا ميمص نم

 راهم ليا نولمعي مو . هيسايسلا ةتطلس ربقتو مالسالا ةوق

 هيمالسالا ةفالكلا دوجو ناكاملو.ّىبلا ضرغلا اذه غولبل

 يملا ىلع متطلفل للج ان: نايتغ ل نيام ه2 و

 مالسالاءادعاركنفا دفا وق ضرالا ءاحتا ىف مذوفتو ةماع



00 

 ىلع اوضَميو سايلا اويراحن نا الا ةبجاولا ةمدخلا اهتمدخو

 ءاطسلو ء ءادعا نم نيانلا صعن 5 6 هلآ هدسافلا نعاطملا

 نطولا ةيحم 8 صالخاالاو : 0 5 0 ص

 نيمأ مداخ 0 حادتلاب كد هنمدخ قى تاشلاو

 ّيحءاوالا ةدن رج لع ةمآلا لابقأ دالبلا ءادعأ ىارام

 هتناكف ةئيابتمتالمح هيلع لمحت نأ مهما: أدئارجىلا اوزعوأ

 0000 ا ل نا هناثو ناطاشلا ةييصادلا عدت ةرظ

 ه3 اولاقو ميهذ بصعتم هنأ ةعبارو ايناملا لام عل

 را قف 0 هله ملام م

 14 1511م رع نر ةرفللا اهم و رد ا

 ل تدلل شل) لع هردقو ىعاشسم راتمالو
 ما لا رار ري تالا ةلامخ يقال راشأ ىلا

 ل



 2 كي

 هتجرو هللا ةردق 0 نع 22د يناو

 تمادقمأ مراتلامارأ فييرا هاو يراتلا 00

 يتلا لودلا تدلخ لهو + تبا 0 5 ةلود نال

 كال ةاوطبا“ الا طررب ةلود لبق رصم 5

 عم ال ينعم الو ل عم ةأيحلل ينعم الو . ناك

 يصاملا ماعلا يف ن 'ءملاعلل لي ناك "ا تكا هدد هاك

 لود ناو 0 0 باذتال اها هدوشف ةثداح تقو
 لوح الذا نمحر لا ةدارا تضف اه.دب يف ةبوعلا 9

 [مكيهو  لافسنرتلا ةمأ نيبو اهدي برملا موقت يتح لوملا
 دع زواحت_ الابناكس ةدعو ملعلاةسومش ردضا ل

 و وبلا شويج اهبلع رصتنتو باررتلكتا ف نئادلل ما

 « هللانذابةريثك ةئفتلغةليلق ةئف نم مو » . ةرملا دعب ةرملا

 ٍِى كر لبمتسلا 0 سال نا ْ ليلد اده كعلا ليك

 ”ءاني فك را قا اا لصللا 1

 ىق لمإلاو :ةبوق ةبوضملا“ةمالا'ى ةينطولا قطا والاف

 مدالب ءامحا َّى عادلا نيرضملا لع كو 5 2 لدتا



00000 

 ينطو روعش مهف دجوب نا ليحتسي هاو ام كارح ال ةتيم
 000 1 0 يركلا لئالدلا نم" نلا # قداص

 .لنأ دعن نطولا بح فرعل نم من 28 هنأ عمهينطوو

 ماعلا تا نم نمو # مهلالقتسا ناينب تكدو ثداوملا.مهنحا

 5 يعدل, لاظأأ نم ر صمد تاه ام لمح نأ عيامتم

 © 1 الام ايو هارب <( يطو روع ةدننع قم ©

 7 نييرصلا

 ةمم ةفلاسلا اماضبم تضهم ةيرصللا ةمالا نأ . معن

 نودب اههسفت نم ضو لو ركفلا ىلاع ريمأ وأ مظع دّئاَ
 مك : ة ووو الا معلا تاغأ تلنق م اهريذن ةفركحل

 1 ممالاف . ءالقعلا ءامأ نيبرصملا ىلع ىضقيال كلذ

 :ةاورط قه اع أ ىه داشرالاو حيصنلا لبق أ لكو

 مرا ركب نادحأ عيطتسيالو . ةبرحلاو ةداعسلاو مدقتلا

 اوهدالب دالبلاو مهطو نطولا نا 2 اردا نييرصلا ىلع
 روعش وهو . تابجاولاو قولا ىف نظولا مامأءاوس سانلا

 ارهاظ أوك م دعل اموبإ ومني,
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 هب هوا اةلغسلل هدهفن 0 رصلل كف ءار اللا الاخاو

 ءافشل لمعلا --- يتلا رس ءاودإ 5 م هاد وه ةويكأ

 5 ١ نب 5 3 35 5 6 5 ا

 مار هم نمو هللا نم لامس ايلا ناف بد هةيرصملا ةماآ

 32 5 1 52 0 ١

 لك نم نو رخس لب نطولا روما نم صاب ادبا نومتيم اذ

 داعقأو ممحلا : د 0 23 نولمح مسجلا ريصعتلا ا همدج

 توم ها 0 فاطاوعلا لتقو مازعلا

 » نبي رصأل حالف 2 رز دلل نجح 5 )» نيرصلا

 1 6 4 ١ ١

 ايالبلاو تاصملا لك نم ا رصم لع رص النسل الأ لع

 انيناو يرش ليا. يضل ال اتا ارضا دلال 1 0 ا 5 1 ا ا
 ةيلبو تاف الا لك اهنود كفا ةيتطولاو نطولا نيم فرد 1

ّ : . 
 ياليل ٍ ببن جب لوس

 ا ل 0
 2 را 0 ول ا لع

 .حالفو مدت لكل م ع م ل ونهر ولامعال مظعأت الأ ن هلل ا هذاؤفع تاما نس لاس ا ل

 5 0 هظفح م ةعاد دكسل هاذ رمق تورط ف اورهظإو

 أوماق اهءانإ 3 1 اللا

 كلذ مم ضءبلا عدي فيكف . ءاضيبلا هفئاحص ىق
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 6 زيزعلا نطولا ايحم فيك

 اهٌوانبأ هيف لغتشا رهدلا نم نيح رصم ىلع تأ
 0001 ا لاو ىلا نيتسلا هده لدم اهليفتسمو املاح

 اندض ةيزيلكن الا دصاقملا ةقيقح انفرعو فاونلا تبقاعتو

 هلبةتسم م ىفنظولا ءانبأ بهذ دقو . زيزعلا نطولا دضو

 هعوعلا ءىدامملاو هحدصلا دن اعلا باحصاف . ىش بهادم

 نا ادي الا ةط ليي اديس السم ةهتوامؤ

 قرتلاو مدقتلل اناا مالا 01 يه ةيرصلا ةمالا

 ا
 3 : ِء 0 ع

 .نلاطكو لضم ىلا هردق 0 ا قدمتسملا *.رم سابلا لاو
 نا

0 35 

 اوملخ أاهءانا ناو ديالا 0 الع ىضق رسوم كا ريغ 62

 ناسنالا ينب نم مريتك اوسيل مهلاو دوجولا يف ةفداصم

 ةمالا 21 هلآ 520 كا ءاكددو طاشنو ةدار لها

 امانا 3 00 43 ا يد ش حالا ا امه هةيرصملا

 قس اا ل ةينحالا ةومل أ لع ى

 رلكتالا ةلود نع روبشم وه امل هيف ىه امم صالخلل الييس

 اهدلاو ةومعل فر 7 3 0 2 .



 تل "56 كك

 (ءاوللا) هددر - ل يح ةءاغ ل كددسر ابدوأ يف ل اماعملأ

 001 0 ةءارو نقداصلا نيرصملل ا ءاول

 )») نطولاو ةمالا كنف هش ا نإ انفو هللأو نولللاو

١ 

 نور ردا ورمل دخلا ىح عوبسالا اذه با

 رح ىف ةثاعاملا 2م مماك ارتشا مق لاس زا

 ءاوالا رودص خسران ىم ما 2 1 رشع

 0 هو تكرار موو 5 لاقالا اذه مج

 ةمالا نأ نم ةرتطاوو نهد اق هيلا 9 0 2 0 هيدل

 هلو الام فردا ةمه ءاوللا 0 هللأ 4ه_->ر لاش

 نمور سس ل ا دا 0 الو نعءارعا

 ةتلماكم ما امهريغو 4 هةجرو ا نم هلح ككل هرأ دصأ

 5 مو مذ اهدا د كرا 0 لامعلاو نررخا ا

 ةيلاع تافصو ةلايس مالقأ ووذ ءايحا هلل داو

 لاقع موحرأأ هردص دقو ءاوالا نم ناثلا ددعلا ربظ

 : هصل ان هملق نم



 اباره؟ 

1 
| 

 3 6 1 +. يب ءا

 نا هب دام هعفاوو هواور 4مل نم 0

: 
3 0 0 

 سا ةناع كا تردق ذا 0 ل اشالا هه ثعب

 . ابصن كيلا ىنمملا اذهب ةلج موحرملا بتك دقو . حيحص

 الاسر مدع وه و ريس ى هان ررق [دبم لوا.» !

 00000 ردا ىلا اسيمكلا دعالا ةئيقب تعي نلالا
 لبامد نودب 0 ثيح اهروبظ نم كول عوبسالا

 0 عل ل نب ادا الو ( ايللم نم زعل

 0000 01 اد ةهديهز كا تجالا بق انلح انتاق
 اننكم ال ةليلقلا ةميقلا هده ممو .ر 0 ةالئاوأ هنن
 0 رح ان نع ةاطق قلي رجلا نيلصع نست 01

 ! 1 0 نأ سلا نع ىاراو قاتلا لك .ةيلاطم
 ا ياللا 4

 ثعبال نم نا لضافالا َءارقلا تارضح ناعن كلذلف

 املطم ةدىركلا هيلا لسر. ال 1 كارت شلالا ف

 آد لاب تلا ءاش نا هم رللا رهصتسو اذه
 نسحلا نمهانياط ادح ع قرو لعوريبك جح ْق هعلرا وأ

| . 



 تب «ء.ا/اد

 ا ا

 دنىكف لاحرو دخ تامل لا تأ رضح نم لموت داو مالا لابو هادعام تاكل تا ا

 هدير ةهرتعلا ةمدلا هده ف انساك شل نا ا

 ضصاخشاوا صحخش هدب رح ا انك هع هدب ر> ىه ءاوللا

 تبجاوان مايقللانقف و نا ىلاعتو هناحيسقملا لاسن انثاو

 نب ميخ+ هنإ ادشرواناثو هوق انيموهدنع ني ندعو

 مون ةنس ناضمر ةرغ

 « لماك قطصم 0(

 د
 انت

 دا نيالا ةقادا ىد ةدنقلا اده نددصام

 0 ىنطولا ل | نم هناا ' مهضأر رغا 20 م-براشم

 عومسملا قطصم توصروو

 ريغض رهما هاج َّى ةحفصلكو لا م قردص

 ىأرلا بقاث حورلا ريبك لما فيفخ مجملا

 ١ ةيلط 3 لكل لئاعم الب تا اعردل هانلشرا 00



 ب *”و "تاج

 0 ا انتحا تاضخشلاو متاتشلا بانتجاو 1 ةلو دلاو

 035 0 اءالاك كن و قئافطا يره قاثم ةنغوو

 هيفرشنن ( ماعلا ربنملا ) ناونع تحن الصف انتادب رج ىف تفس

 نطوللة ديلا تاحارتقالاو ةيسايسلا لئاسرلا نم اندرب ام لك

 حوسل ةلجعانو ا ١1 :| عرى *|| ة هن دما تاعاد رح الأو

 ط1 1 هوصةمدلا 2 5 قدام ىردوم لكل

 ص هيف رشنن ( مالسالاو ابوروا ) 0 اصف ةديرألا ىف

 1م لكو نيملسملاو مالس هلأ لك ان ورواد دبارح ا

 3 ) انو ا ( هنأ وذع لصفو 1 كالذن هق الع

 ” جداا مراكم ار لاما كلك كلللو ةذشافلا قداخ ذ

 داليلا رابخا رك لك او ١ ( مالسالا ديرب ) هباونع لصفو

 ه4هق 0 اعلا ديرب ( 1 هنأأ ودع لصفو . ةيمالسالا

 (ةلمولا تاناز.دا ونع ل ا و وروا راحل

 ةينطولا حورلا ثب اهنآش نم ىتلا ةينطولا صصق ىلع هيف ىتأن
 هشام 3 سمنت كلذي ريغاوت . نطولا ءانبا سوفت ىف

 دال
 وسخ وءارز .لاكاوش ده 00 هل دلا و هد 6



 ا وا

 اذا” ةلظلا ومردكتلا لودلا كردتو .مادقالا و ةعادشلاو تايثلا

 هنطو ةيار. ناسا لك لحبو . اهتار تمتو اهواول عفترا

 يف ةوشنو داؤفلا ىف ةودب سحنو لالجا مظعا هدالب ءاولو

 هدو نطولا خيرات لثع ىذلا ءاوالا اذه ىلا رظن الك مدل

 داطادلا 1مدنكو نق ضو الر تع ل

 ةءردنو ةتمدخ لع مهقافتاو زيزعلا نطولا ءاول لوح اهمانبا

 دكا فحوى دابا ( ءاوللا ) مساب اننديرج نقلا نا ان

 بحاوااب اوموقي ل نييرصملا ةلك مم ابقفوي نا ميركلا

 سدقملا نطولا و ميلع

 فرخ ب ماللسالاو نطاولا ةمدلج ىف عدي رططا هلم

 ءايشالا لع 5 (لادتعالاوةكتمل اظل

 نورا سنا ىاف الو داحتالا ءارو ىعسلاو اًقداص 5

 :ىرخأا هبج نم نيملسملا ةفاك نببو ةبج نم ضعبل مهمل

 ةراحتلا ةيقرو ةيطوبةي رودس يم

 ةبالاو نطوال أديم المع لمدن نم لك لالجاو ةعانصلاو



 ل ؟ ٠ م هلاك

 عمج و ةينطولا ءاوا عفر ٍِق دبا ىراصق تلذب دقو

 اال الا ءاكنلا ءاحاو ةءرضلا ةمالا ةلك

 لويم نم هتققحت امو ىلامعأ 00 ميجشتلا و ديضعتلا نم

 11 ىلإ ءاوألا ) ةديرج رابظأ ىل

 يك الا لام ءارل لاه ءاشب نأ نوكت نا

 0 ةزيزملا روم ءانا
3 

 العو ٠ نييرصملاو رصم مدقت ليبس ىف نيدهاجملل ةنارو

 |! -ءردصا ددع 0 ل ةكود (نملكملاو 000 101

 ىذلا ناَصمر ريش انمي: كرابملا مايصلا رمش لالهب انورقم

 ناقرفلاو ىدهلا ن « تانليو سانلل ىده ن 1 رهلا هيف لزاا

2 

 نت و

 ةيئطولاو نطولا ةراشوه ةيح ةمالكىف ءاوللا ناكاملو

 هيف ناسنالا ىرب ثيح ةيناسنالا. فطاوعلا ىمسا لثممو

 ةمحلا مالا ليغ ةفاقم ناكو.. هدمت ةديقعلاو نطولاو ةمالا

 ىعتني ءامثلا ةاكملا بوءشلاس وفن ىف هتناكمو لوآلا ماقملا

 ع ها نشسروتخ وهص ٌق ف رلا ل 200 لس ىلا 2 ف ىو قا 15 فقرشلا

 داش نطولا توص لاتملا احا َّق هيلا رظن ادا ىدتا



 --.4 ءاوللا هدد رح جد

 راتخا دقف اهرادصا ىلع موحرلا لوع ىتلا ةديرجلا اما

 كذا دا موي ىف هنم ددع لوا ردص دقو « ءاوالا » مسا امل

 0 قفاوملا هب رجه وسال ةنس ىظعأل ناضفر هر

 452 هك

 وهو موحر ١ ملق نم لاقع م لوو دا مدخلا دف

 : هّضن اذه هرم نما نو دعأاو هيي ّق

 ) ميحرلا نعل هللا ا

 امذاضو ةاااطو ءاو فرك نط اا د

 قدا ءانا/ لعد فاد اما: ءايرب لاو لسرلا يلح يد 2
 ا

 قيرعلا نطولا ةمديخ بيعت نمز نم قناع لع تددخا قا

 اوي ةفيضلا قتاطردق ءاحمشلا هللا ناش 2 7

 4 ااومالاو سفنالاهن ود نطولانا 0 م ءدقتع ني

 لجال هيف تومي موي وه ناسنالا ةايح يف مو, فرشا ناو

 |مقا لي فو هدالبي



 تطمع ؟ ٠١ *؟ تلك

 .تاساسحالا هذ ترهاجدقو مالسالا ءاوكفرذرب ابياع يتلا

 هيف ناك تقو ىف وص ىلع ا. اهب تحرصو قاباطخ عبمج ىف

 مسا اوما لع زم عاش اةيواخ :نأ نوميدي_ءادعالا

 مفادأو 000 دا انما ادهو ئداقتلا اذه نال كد

 ةايللا قم هلل 0

 7 00000 دس انا هيلا هنهأاو
 ىناطخ مخ أ مرك الا ةفلألاو 0 ناطلسلا ان الوم

 0 لاح هتلالط قفو نأ قداص تاق نم هللا ل

 011 الماما ردا ندم ناو: نئاذلاو ةلودلا نأ خ ءالعال

 ( يشا )1 كءالبلاو هدؤتلاو

#0 

 ا 27 2 هيلا ةطللا هده هللا ةجر قلاام

 هد رولا كل 5 م اع دلو لرحو اة دو ولا دا را

 اهشقانتو ةيفاضلا و رشلا اهيلع قلعت ا تسلا امظع ءانث

 نا قلع نيل التحالا هنازح قا ىح . ةقيقد هشقاتم

 ةفش تابإ ثبنت لو اك مف ةعطاسلا ةقيقحلا ماما ةرملا



 ا

 نودي روناشلا للا مماطاس ىلع نونعط» نيذلا ناو .نيماسمللا

 مييلع بجي ةوّدلاو ةمظعلا نم مهتلودل ام مه.دناب اومدهم نا

 ناعاف اكيرماممبرحلا امههاد دقو نابسالا ةماب !وهبشتي نأ

 اهيفةكلملا ماظنل ةيداعملا بازحالا رئاسو ير 5

 را كرتتؤاهدالب ةموكح ضعت اياك اها

 ساسحالا وهادهو هما ةينطولاىه هذبف . اهودع اينايسا

 تقولك يف ةددهم هللا اهامح ةيلعلا 2 وذ ىرتاناو نى داك

 جراطاو لخاذلا ىف سئاسالاال نوسدي نيذلا ]مآ

 اهديضمت ,ماعبجي نزذلا م !مئانأ نم نوقداصلا نوينطولاف

 حاورالاو لاومالاب اهسمالسءادقو تقولا اذه ىف

 لثع مظعالا ناطلسلا انالوم ةلالج نأ ًاعيج لمن انثاو

 ا نيزعاطلا عيمج حر ركسلا هصخشف مال السالاو ةلودلا

 0 مالسالاو هلودلا لع نوتفاس ١

 رشلاهءاولت هيا كلاةتار لوس فون

 لب 0 2 نامغتلا هادا يا ىنال كلذ. رتا سل
-2 

 ةلودلا ف 5 كاطاسلا دب ف ايدكتم يل اح هلوقا



 د و واد

 رصم ءادعأ دلا م ناطاسلا ةلالجو وبدلا ومس نيب قامتشلا

 هباسالا ىو رم ىف نا فرعا ىناو. مالسألا ءادعا دلو

 فنا عبسئاسدبنوديربو ؛ىسلا ضرغلا اذهل نوامعإ ادارفا

 ىتكلو .ءاقش لع ءاقشوءالب لف 0 :

 ةار لوح نيرضملا ةلك تعج ىتلا ةيلاعلا ةمكملا نا دقتعأ

 ءانعو رش ىناسلا هذه ىلع ىضقت ىنطعلا ةئاللا 0

 عوبتلاو عياتلا ني دام ذا طباور ىوقو

 لآ 1 مام مع ىف نار كالدك ؛فزرعا ىاؤ

 ىلا ىف ولا نوكت ةيبرع ةنالخ ةماقآو ةينامدلا كاملا

 رضاوةلملاوةلودلاءادعا هرملاةماوءال وهف .ةيبنجالا لودلا ىدحا

 ةمالا 0 بجعالو . نيرهاظلا هلا دعا نم مالسالا ىلع

 عانرشباذاءرج الو اميل رهاظ متر ّتحاو اهرساب ةبرصملا

 لع هف بجو تقو اند هولا ءوجو نالدتاو لكفلاب

 ةينامعلاةيمالسالا ةذالكلا ةار لرحاودحتي نأ ةماع نيماسملا

 ةبارل ةمفارلا ىف . اهنع ةعفادملا لبس يف مهحاورأ اوحضيو
 همرح كو مرك ل !! نيدلا ا ماعم هلأ ا[ ةوتدلبو مالسالا



 الل

 هئانبأ ميج نيب داحنالا وه مالسالا *ىدابم ل 100

 ل القتشا عايض قلو دا :تيسلاهنادلا خسراتلا اندشرأ دقو

 . مهضعبل اهئارمأةاداعمواهضعل نماهرفانت وهةيمالسالا مالا

 سس ب اترالا ىرع وتو نو رسما تاس

 طايترالا اذ الا رسممل ةمالس الآ مهملعل ةيلملا ةلودلاو

 هذههللا ققح دقو . هحور رصمو مالسالا سأر ةلودلا ناو

 مظعالا ةعورتم كلا ةصرت ملظعملا 5 1 ا أنبأ رو ةينمالا

 ةسايسلا هدده نا مالا ؟ئدا قينؤلوهلا وان ذلا نا

 ويس ارد ةضالا نوديددلا هسا ع ا

 ماع ةيلعلا ةلودلابو ظعالا ناطاسلا ةلالج قامتلا نامبسقتأب

 برحن اندبعو . فالتخا الب اهاقبط 0 ل.شل رصم ىف

 نري هيف نييرصملا تارهاظم ىدص لازال برق نانويلا

 ناد اكلك

 ىدالب 3 هيف تيدا ميول لوا نم ترهاجىناو

 ىويح رهأ لب ىرورض عوبتملاو عباتلا نيب طابترالا نا

 اي ءاهلا ف نانا دا مويلا 000 مالسالاو رجل



 كا

 0 ار ااقنلا ند هلا لع لولو لسكلاو

 دالبلا عسيمج ق نيعالسمال 0 تيس نال 0 فر جاو

 ,ممفلاخو داقتفا لك مالسالا ن ب مداعتلا وه ةنمالساا

 2 0 رورالااذه كك 0 1 1ك ةرءاوإل

 السلا رءانآ . روحاهذهو ريسللا ذهو قسفلا اذه مالسالا

 ل

 / د 8 مهلا ت اروع ا 0 اطوال هنامخو ق ى ار

 قاقشلا:مالسالا رمأبأ .روصتلا كدو تويبلابرخ دقو ابرلاب

 .نيدل مالسالانا . اك م الك . ناميالا عايضو مثازعلا دوعقو

 0 اا قاتلا نحو ' ( ك1 دود املا

 نع اهنا ل 1, امأ . لاعالا طاصو ةالصلاب

 0 211 يلا محلا 1 كر م

 آن كرم امأ 7س يدخر راض لاو داخالاو

 ا "ا ا 0 00 احر او وعوا كاجو

 ؟ مالسالا عابتا ىف ةاحن 7 ةاحتلا قيبرط نع ولات

 هللا تاس ' ناو نمل بضغ ا ىف كامل

 ا 31 الأ سبايو اطل ا نشا ىوسلا



- 
 26 كشل ىاو  ةبابعلاو سفنلا ةزعو نئاضملا تما

 ةيبروالا 3 1 نوت 1 ع تانبلا ة هيدر لا كوري

 د صم نحف .ةميالا لقسم لع اريك ريس
 قيايالف ام ةصاخةيندم ها لكشلو تلد قب نأ بو

 بجي لب ىمعا 10 تااجالا نيداقم ةدرق ل 0 نأ ان

 الا قفنلا نع دخان كلو قد 1 ا اطفال أ

 .4 هلا كادطافا لان

 هيلعاو 0 ه0 4 0 قر

 حيدصلا مياسلا ميلعتلا نهوملعو متانإ 5 0 ْى

 0 ةفيعص نو هنودد نيل ةب رتلا 20 نو

 عا نا تحي 1 ند هل 0 1 ندلا ميلعل وه دا ريغ

 : 0 00 م مق انيلع 35 نيملسأل 5 نحنف هند

 7 نوال له ا ا نأ و مالسالا ةيهام فرعل

 ن. آلا انلرصو انك اذا و : ههاوت) نوعو هولا 00

 ليفك مالسالاو كلذ هضكف ناوحلاو للا 2

 طال مإلاو رخآتلا ا نوعدب تحولا وادع 215



 ا

 كعادن تثب 7 01 هتحوز ةلجدل مادعالا هدالب ل ةلع

 00 دل دل نى رح ءايشألا يأ لكس همادعا

 قدصل هع نا مكوجرأ دحاولا وسىل لا

 مح اتش 1 َّى كسل وأ تل را وأ ت6 ١ له : وهو

 ةابويملا 0 خال 6 داو 5 هواجأف# هرم دالب ريغ قى

 رو باع ودهم نم ىداباو هاك ىرع تيذق ىتال لام

 ت1 تاوثا لأ ينلأو هن او يرجو 2 امو

 ىنطولا كحال و ءامدا كا 8 ناكل ا اي (ولام 2

 لتملا ءامد تنلوأن مر َْق نخأ لاتقا» دل اده ىلا عقر
 م _-ج 8

 ” او ريو لا ف ةرجاشب رخاشف لاول ئسف نكلو

. 

 أ دنع ةيلاعلا فطاوعلا هذه ىلا موقاي اورظناف . رجملل

 32 0 ا ريدعلا هم دلحااةر أحل !١ :ةدعاشسم نأ 30 دا را
0 

 0 ا 0 )ا ة_-.رتلاف

 يا ة.ئطولا ة-هبرتلا صحح رسم سرادم مو“ ف نيتخابلا



 - اوه

 فرع ىمو لادا تر ل لئاضفلا ش ويح ركل 6

 ءاوش مجطع مظعاو ها تايد 0 نام هنأ ريغصلا الفلا

 0 مامأو ن ال مامأ

 ل رانا دانا ةقداصلاءا زعلاو ةيلاعلا ىلا ىوذ ضعن اق

 ترانلاو طولا عل 1 00 8 نمار ولعل
 نا جاولا ل ايدا وأن عولبأ قكمالتخمل اذهل نكس

 تتاكملاو سرادملا ويسوي هج دم فب اودورسول امو

 ةراحتلا نهشراد دالملا ة>اح نأَف ١ اكأخو م ان ملعتإ

 ىنجالل ب ةعادللل اقع را تو 5 :ادهم * هعازصلاو

 لع اذ الب ىف و نوضنام) ا كك احالاف ا دم نطولا دفعا

 5 لا تاريخ م عنود ن لوعتمتلا و هعانصلاو ةراختلا مست 0

 ةوخالا ىف يق م 0 ل د و1 ا ان 5 : ابمعاو:

 تاجايتحا لكب مايقلل ةينطولا تاكرشلا سسؤنو طاشنلاو

 ةمآو منظف 0 لا ووك نحل 2

 ع 8

 اع تاك ا املا نإ 0 مك دلا لحركو هدو

 1 8 1 ع 2-6 2-0

 0 اثيدح رجلا دان لف يعم جا 3 ذاو . هفرو اهاحو



 ع
 مد تس اذا الرام - تتاررتلا انننحأ دقو قف اا

 001 لع ةدحاو ةلئاع اندلا .:هباعل ملأت ال ةيصع

 000 !انام . ةحأر ,اوهحار 0 1

 "0 ياا

 0 ءالملار م ط انلانا قة : 0 هلا كعلا ءامشلاو

 مهلا م ةدك ءا ا ةيدن لاو

 رمملا

 قللحلو ةدرط الا ةمال 000 ادارط فيرست أدنرب لك

 5 ,طولا نم ع ءاوعلا لع او عالم 0 دل

 ءاودلاف ءافشلاو ءاودلا مكدالبل رصمم ىبإب متدر ءالنا ءاضخا

 صاللخاو قدصن 00 اناساو ايلق اودحت” نا ءاودلا ريخ

 تءمتجاو متد<ا اذا ؟ناف . نيدلاو نطولاوةمالا ةمدخ ىلع

 0 اه يتلك

 00 اءداملا

 رك اعل هانا ا طاصع هكدا ءاضالا 5

 ا 52 2 حبصأ نر نايناوربات 00 ماعو مهماع

 ةالا دا او تالا نيت ادمن انحصا ولا ينو

 ا هل الط هدم ناد داو تتزاعلا ناونأ ىر قف



 م
.- 

 قافتاو لاقرعلا ب رط نم ١ رش ناذ نما لك راطراالا

 ءىراوطلا كص اممحم اهداعسا ىلع مدضامنو اممدخ »ع امن

 دم ىذا داحالاو"- ءادعألا عيمج رش اهيشيو لزاوتلاو

 ارك راو هباوكسع. حدلفلا ليادو حاجناا نأنوتع ده داح الا

 !ةنكسألو ةلذلا نمهيلع مث ام ىلا علص 0ك 5ءا رو ةامكلل

 ةيضق اهأنسردو 1 الا اباضق انءج ول انأان 01 سرغلاو

 اذه ئنىلاف + تقراقاو الها نينصاختلا تك [[يع رة

 ئذلا نوترلا نساوأ نوفلاخ ىع ىلإو رونتلا اذهو قاوشلا

 قافتالاو قافولاب ساي

 ناوخا هللا دابعاب اومتناو * 0 مالسالا ىف ضغابتلا اذام

 00 امأ « مهم 3 فا قعاويت# ايل

 ف 4 ا_ج نيب قامشلا مق اذا ني ردملا 2 انلاب ف

 رشا ايإابام. داسفلاو ءوشلل هاعدو ضرما كاع الا 007

 اوعزاتم الؤاد لو عقال[ لة ايضا ىلا ب ا

 نمؤملل نمؤملا » مركلا هيبن لوقو 4 3 مهذنواواشفتق

 ياما اي. نمو دمع الانلا ا ن6 أضع هضعن دش نايايلاك



0 

 اتءمساملاط ةيلدلا ةلودلا ىه اهو.اهمايك لغف> لع ةرداقريغ اهنا
 ريثكلا 0 رمل اننع تاوهنتم اهءادعأ

 لع املا اهسفرو اهومسل اليم عرثكاو اهلابحسانلا دشأ نم
 00 و1 كارا تاق (فرامدلاو كالملا فرجامش

 هللا الإ حاج لاو ال لما نويهاو نوهراك ا

 لاتغاا ندايم قف كولا قلص

 هال د يبا نا اوظدال نورصلا امأايق

 العو لج قملا لع اودمتعا لب يتادعا ل || وقاب اورتن الو

 هلا وحل حالما و هذان الاول 3 2 نطولاءادب ىلإ | 0

 انتايح يف انلاما غولب مطتسن مل ناف اياسح نمزال نييساح ريغ

 أ درا لالا ل نركب لوك وف نمانؤانا انيق

 ةذافتسالاو ناوحلاو لذلا

 الا اب رع وقتا هب رشا ةلاسملا ناآلا
 التحالا ةلآسم امو.اهدارفا نيب قامشلا ماكعتساو ةيرصللا
 ”ا نال الا ةبقلاب ةيعرج ةلانم الا يؤلكتالا
 000 ا دالا نك قار دود ءاضعألا ةلكنم ةرخآتم



 م

 ٍباجالارثاسعم دولا نسحتو انلامعأ لك ىف ماظنلا ىلع ظفاحت
 انيباتع طب و اذا امد نا دحأ عيطتسإ الق اندالب" نتطاعلا 0

 100 خذ 11 1 ااااا6ا6840468ا

 نا كاما ناب هيك كل اينارو حالصا ىلا

 قود ةدراعلا تويتر مالا

 مدعو *ءىث لك 0 يوما ري تاعمرات رتخا ”قذلاو

 ىرتقادلا توبا عىيضق ةماان[ادامتعاوانسةبا ك3

 دو>ول اوةايطادقفىر صملاسعشلا نا راب و انماط

 لع ليحتسي هناو ىعم نطولا ة ةضادمرد نم هش ق نسشلو

 دقو .ددؤلاو زعلا نم اهملاما غلبتو |هتدقر نم ضيبنت نأ رصم

 ءاطسلا دنع خسر ىتح نسافلا ذاقيعالا كله ند انا

 لع املا اواقاع ننال ايلح دواس د 0
 ىذلالاّضلا ءاذلا اذه وه بومشلاب ارض ءاودالا دش نأ

 قابلها لوح ودا لكو ةفططاع لك ايف لي ةمآ
 كوي نواف باطم الو مل ص ال قرا د رع هلأ

0 

 1ع تالا كم 1 نا حصفاب مر ءاتلا تيما دقو : ذيل

 اهنع عاشي ل ذا قاف فعضلا اهوانبا دمتعل ل ذأ .مالاو لؤدلا



 د

 داَقْنا - نع 3 رهلاَو ممشلا 3ومقو : ساكن الا لالتحاب 0

 قاطبرربلا ملأ عفرو نيلتحملل دالبلا ياست 00 مآ ؟ناطوالا

 ؟ناذولا لع

 ,دقر نما وبيع كا ردن ( :اب مكحا 0 5 م

 لا ا اوهضاو تك وسب 2 1ك اوممدن و

 قيمه نم 1 ١ عدلا نطولا كنب مدا سب تا

 1 فرشاو ماهم ىمساولا هوعفر ل 1 0 ةلدل | واه

 ماع 00 و هما ردرالا لها نأ فك نوراما
 0 ِ 2 26 5 / ١ 0 ٠

 ةنعاو لصو نطولا هنار لو اهوانأ 0 اذا م الل رغصاب

 ماعهتمعل نوركشإ نيذلا ريصن هللا نا نورت اما , ندتعملا

 ىلع نمحرال ةمعن ريخالا ناطوالا امو مهناطوا ىلع ةظفاحلاب

 يف نومرتح ' مهمأب نواس راكت !ىر انا نايفالا ىف

 مهالمتسا بات 060 ايطخالذ 01 دم كلاةر 1 ا رسم

 اودأن اذا نييرصملا لع اذا جرح الف ءا 1 لاوقالا ف :

 ل ر" ىف مدالب د 0 شالا 5-1 ١ لع م ”دابع

 انتمد امو: دال ءلاو هل ها ًانلاغ الامعا مر م,كصن ١



 ا

 50 0 1 ل فرشثلاف للا

 ا دابا ناك اليد الملا مد و ةسدل4هملا ادق وقح

 ةمالا رمالا ني نك كك توما ىر دال

 ةموكسلا ةدارالاةةيولتملا قوقل ةقودرلا الا 07

 دابءتسالاو لذلا ةاورم ىف ةطقاسلا ىنجالاي

 اي ل فلا مفادت ةيجمحلا ممالا تناكاذاو

 اع لالقتسالا ليغ ى توا قمه وااياع اع ل

 0 مالا | 5 2 مو نع رسدملاب فك ىنجالا ةطلد تح تل ْ
 اهيز ةقارخلا ةياكلا قم زك نار او ددؤتلاو يخاف

0 

 هل مادلكاو فدعا 9 ىو ةينطولا 1 فرخزو

 ايقلا ىدانم كو ىلو ال: انتاتن كرتا ءاهدو وراق

 تاظعلاو تارهابلا < لا نم اهف اع : ثراتلا فحص ىوطنو

 مالسالا وانتغل هد رملا ةغللاو انل ًادط و زرضم نوكنا 4 كلا

 رماقم دم | داع :طارحخلا بلو مالا رخا 027 اننيد

 مالا تعمحا اذا نينار
 ِ ب ع

 9 ةداسلاو هداعلسلا و كا زوما ند ا ع ه4مأ لك

 ل 2 ٌ

. 

 تردتفاو رصفلا اده هل َّى



 دن ارا وم

 ءافوب زيلكت الاموي نأ انتدئفأ يمص نم دون انك دقو

 ا نيئاعلل اونهربب نأو مدوبع فرش مارتحاو مدوعو

 هيلا يقلل واعف! لع ةمئاقلا ةندلا قه ةحيسملاةيدملا
 ىرشبلاع د مول كلوا مالا قوقح لاتعال

 َْق هتنلعأو دا رقالا فا قولا ى تاطنأ ةيماشلا فيدل قا

 تاللماعلا ىف فرشثلاو همذلا ةفلاخك تن>هساو بوعشلا
 000001 كال دلل هضداماملا عفا ععتسو هيمعحلا 3

 قافتالل ليجس الف ءىدابملا هذه ىلع ةمئاق ةءزياكن الا ةسايسلا

 ل ادور قامالا كو .تاكتألاو ند رسل 5

 كتالي نمي ةملا نطولا وهو انب دل زيزع زعا 0 س١

 ةينطولا فطاوعءلاف . باقعالاو ءانبالا نطومو داةينالاو

 ايئاطيربةمدخ ىلا تقو لك يف مبعفدتو مهئامدب تجزتمأ ىتلا

 هيلاطأ انلع لع علا ةينطولا فطاودلا اهنيعب ئه اهريغ نود

 ىخادلا انلالقتساو اذتب رحب ةادانملاو انقومح

 ا هرقل وتم ارش ثودتشي زان الا قاكاذاو

 تقوهك الأ عاسنا ف ىعسلاو رطألا كنع نطولا نع ةعفادللا



0 

 5 ايش د كل 4هرح 0 الو دورءلاو دوعولل ندع

 ةبايرالاو ةددلا ساساوبفت ه-| رلاودلا كنا ل

 كيط ةفعص مالا قوقح هفرعمو هذ وع اهدوعو مارتحا

 :لاوطلا نينبسلا ءايضقتا دعب رضمةل + لارا لا ا

 نا هرسأب ملاعلا دبش دقو ةيويدملا زيزءتل رايدلا ةلتع ىهأ

 كال دعا
 ِ ١

 منا د مالا كد

 اك ه-.قرتل ع 0 1 : مظعالا مماطلس ةلالد نع

 لا فانلا مثريما اومكل انارد

 نولسي الاجر و مهسفناب مدالب رومأ ةرادا مميلعلو نييرصملا

 هموكذملا ةوذ ةلبابنو نيينطولا هكا[ مده 0 0 رسوم َّق

 ددادتلا َّق نم الا ناكرإ د.طوتل ص 2 ما . مهذبا ن<

 ةلودلع راعلا نم 20 أو ىكلسبعلا نمر نم هناكرا تنطوت دقو

0 : 3 

 ىهما . هيهاولا ىوعذلا هده لثع اكلتحا نلدف تا هميظع

 ةناك لع ءةنايملا.ةازلا شنو رصم لا نادو ماد

 هرحض تهد مهلاومأو نيب رمدلا امد 0 دقو هتاحرأ

 ناد ولاا حبصأ و ةيناطيرربلا ضارغالاو ةيزياكت الا ب رإللا
 حح

 نا دولا نع هيقو روم تدحض و رجم نع امرَغ



 هك

 اانا و اع نلح 1 ةيرصلا مالا نا دقعاو نونملا

 ىدتم ال لد نا اهبحاص لع ىذتت ةيعيفملا ةتطولازأ ملعاو

 ىعضذاو اماخرواهزع تقو فهل ند ا | اماهش تقو

 ها ا دلل قرشا لاني ا داعس لدجال سف لك

 ماماوهللا ماما ىسفن تدهأع كلذلو . هءامم دعب ىد.االا دحلاو

 000000 ان حا ناو يكدانز فاح لجأ نأ نيانلا

 هتيبقال امبم ةوقلا ةياغو دبا ىراصق رايدلا هذه ةمالس

 لمت اول در هللا راسل نم يفد اوك فعاتملا 1

 اماك« نع مارهالا تلوح وا نبمتا ىلا لامثلا نم ىداؤف 9 ا | 1 ع

 هينطولا قت لب دامتعا ىلل د الو 8 ريغل ام 95

 للاما ةباغ هدحمو قبعك نطولا قبيو ىماربنو ىدئار

 كاما دالبلا ف'ئزيكتالا لالتحالا دبع مداقت الك هناو
3 

 5 عا ماعلل مويا ع نع م 5 ريزملا نطولا وح انتامحاو

 الا رو لادفلا7 ىداوو رغم لع ءاليتعالل لمت ازتاكتنا

 ةماعلا ةماعلل قدحلو , نينرصللا ىدنا نم ةلخاع 0 عز

 ةفيعضلا مالا عم امدانس ىف فردن:ال ةيزاكت الا, ةثدلل نا



 ف

 ةرهالا 86

 ١
 ءاوعرلا ىكطو ءانأو 2

 ٌرزعلا نطولا ئاصم رك ذأ ًابطخ ؟نيب تفقو املاط
 هسفن فقول اده ةلالا ذب تكا 00 كج اولا 1 2

 بوجوناو ةظا لك ىف ىن.دا.ىذلا ىريمض توصل هباجا

 لا امل دع الوارفوم الا ترق تلا دالبلا هذه ةمدخ

 رابتلا هيب نصا لك 5 اهدجأ ىلا ةلنملا ناو . اهدي

 ىل لفكتو ةوق ىلع ةوقو تا_ث ىلع اابث ىندنز اجايمتسمو

 لاما يتحمل
 رامدأا ام طوعا ي) نويثالا قرات

 نيب رمعملا نيب طل ناو اج ا 4 ىجريال ةمأ ليس ف

 ءادن هل باج الو لوق هل عمسي ال ءارحصلا ىف بط اما
 ع 03 :

 بورضذ نم برذ رعم لبتسم نم ساسي نأ ىرا ىناف



 ا

 000000 1 |( الإ ردح ى لضفلا ريك أ ناكو ةيلاع
 ىدخا تزعءو ىدنفا

 ةمصأعلا ةتدم ىف تاطخ ءاقلا لع مزع هناف جر هلام

 ىت> مويلا اده ءاح امو ١م هنو ةنس ريمسإد ا مو هل تاددع و

 اا نا اى يارا فال[ لاتيالا وراجلا صغ
 2 أمصلن وه افةطألا امأ 5 كا هور 1 نقوشتلا

 م ل يل يي ربل وستتم



 - نيل
 ع

 عع
 د د

 ن.ذلانيبررصم ا نم نيريثكلا 2 ريدم ىلإ هللا همر 5

 ةق ردا رخاو ىدحا « ةرهاملا» لع ةاتسالا قالواكأ

 . نيئموملاو ةءافذتعأو هناوخلا نم نوريثكلا هل.فتساف ةيودكلا

 امظع الافتملا هب اولفتحاو ىطولا ترا ءاضعا تدان

 15 قو اهرادصا 2 لل ةددرملا 0 8 ىنداح

 1 ىنرضح نيبو هك 2 نوكتل املع درا قا ةعيطللا

 ةسصافلا ىلا تدزو كف لداح ناوصر ديلاو د

 لعو انهم نكانو نكي رشلل طل هده ك0 د

 ةرصح راثلف لجفلا' ىف هتدامز ريخخ قهللا4- , 020

 ةرضمتو جدي رألا لاعاو ةعيظلا ةرادال تتر ىدداد 2

 ل هلا د ا 2 ىدنفا دو# غيلبلا بتاكلا

 ًاجرتم (ييشلا ىلا ر:ترع ىدفا رطل 07

 ةماتلا ةنرلا مك ك1 اريخ ىو ىدنفا نومام ةهرضحو

 ةكطلسلاقءاودحاةاساودإ رصسم د 0



 ا
 م
2<“ 
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 فل هد ون ان ودعا :نئانلا ا 6 أدلا عاز امو

 كانعأاق 1 0 هوعو تارفصاو هوحو تضياق هللا

 نيبم ودعو نيتم قيدص نيب ثو اده

 لاا ا هيلع أ عع لا هنا هعتر دوج نا 7
 رودص رحفتت هعم تاك ىذلا نسال ناكل 1١ قدي أ 3

 ,ىح لخد ىلع ةيينطولا قرط ىف انعم. نوريس اوأك ندا

 داماك الا اذه نوكي الا : لاق مم فاح نأ

 ةرداصم يف 0 تكلِعَو هءاحأ نضعل لب اعو كرخأ لع ةضام

 موقلاب غلب  ةناتسالا قيرط نم أنيلا ند لكسا نياتحلا

 سولو .اده لثع و رم 0 ىذا 0 ا

 دع اهداض ىلا لاوقالاو تاق كاكاو ا لا 5

 1 نكلو مخض دام ىلا تجتحال مامنالا اذه
 لوؤو رعم نيلضلا



 د

 انيخأال تيللط كلذكو مامنألا عون فرحا ل نأ 1
 هجو يف لمأو ةينانويلا ةيناهلا براعا ةيئاديم كب قؤش

 اتيماّزوذ هننل ىف انه فاذنل

 ةلسخال تيفو: - :كفاهاكووتلا لارا 1

 »ع لماك يئطصم

 27 دبع

 ديب

 ةراغأ تى ءلطت ىك دمك هحم نمت دعا موب ءاجام

 ٍ أمصن اذه هيقرب

 رصع ١١5 ةرء نايدتيما عراشل ي بف

 ىلعو رصنلا وا اد واذ اطلتلا ةرطملا ميل ثَعحْذأ

 مشنهأف برملا ةهيلادع قوشو هيناثلا ة 5 وماحلا ىف

 )»4 نم م



 دععل ناطلسااةلالج تاباق دقو نيث ص زدل ع تيعد»

 ىداهح نم هحاترا 4 الح 0 راح 1 ا 5

 ص رعل هصرقفلا نيعتا كر 1 ادكيمو 0 | ا دك 1

 لوش ةيلاع ةدارا . كلدكو : ثجبلا طا 00 اني

 ةيلاعلا هلا ل سرادع 0 اةسردم نم ديمالت هريثع

 رؤو رس لك نوررصأ أ الباع لا دبل هع ىو اناح

 * : . ا 20 0 ِِع

 مرض رعل نيصلخخأ نم هي دلي 52 | نان كالا ىلاس

 0 مماع ماعنالاب كن دج نم ندرس ىج ناطلسلا ةلال> لع

 كيت ف هتاعر موو هوانا كلدك 3 نييرصللا نإ

 لو رمان اذوك خسرشلا نيلضافلا نب عدل نا ع

 ةماك تت لع تا ل ا ددو ىماحل ئ 2 ىدتفأ

 ةدارإلا ردصنت اعرو ايكي لا 1 م 0



 ل واوا
 تارج هيف ناكاولو 00 6 م - ء لم هدإ ميمهمال

 هسا اع نكلو .هرسأب ملاعلا
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 قى ذامتعالا ف ىجصر 1 3 ا ل ىندوع

 لأ ىأر تراطاسلا نان نإ د عيجو ةيرصملا ديوب دا

 0 1 رد ىدح لم لك ص رع تاياشول || هداهم ب رصض١)١

 0 اهضعلا 00 3 هدا

 ظعمالا ف ةرارم مهم 0 ١ 3 3 الي وط

 0 وحلا اجلا لوف د

 واو اك نماء دك ذا تعا دق

 0 اقل داوي

 اه واقلا تالا د نا زال

 ديلا فارطاب فاخ نم. لانتو

 ربشلا م٠ يف ةناتسالا حربأ نآ هللا هجو ىف لمأو اذه

 « لماك نطصم 00 ىراخلا
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 لدا الا ندلخ نأ دارأ ناطلسلا نا دقتعا :ىتكلو نءربش

 انه موصخ لع هكدا ىلع 5 نال تاضص مسا

 هدرا ى ةعر هل ههرك لعامطاق اللدل لالتخالا

 نيقفانملاو اهئادعأو دالبلا موصخ نأ كشأ ال نإ

 يبس ماعنالا اذه نوذغتبس ةمالا نم مهنأ نوعدد نذلا

 نيلماعلان يبو ىننب سناسدلا رود ردنو ىمعت ئوذدل 1

 نوححن, ال 0 كل 5ك ىتكلو . ةينالغلاو رسلا ىق انعم

 [ فة كتلو مهصاخشتال ءىدابملا مادخ نوبحنال سانلا ناف

 01 0 11 ور هللا دمجأو ىإو ايسفن .ءئداذلا ق

 وأاةسلب فرعا نأ لبق خعراتلا لاجر نم 0

 لا لك ]راع ةلاذاء عاما ودمعلا لخلف: ءاسو

 تاكا د تارئاوب ردا ني ةيمدصلا ةبانتبلا اجا

 ايعدججسا ىلاتاباشولاو سناسدلا ن 0 لن د 12د

 ناب ةككلتتا : ةملح عيسوتل ّ رهاقلاو 1 ىف زباكنالا

١ 
 حايتر اف ىنطولا لعام ادهو ًاقلطم حج ا عا 2 و عباتلا

1 

 نم ىرفس لبق ا آ كاح هدو هلا م حارشناو



 _ أبصن اذه سطس 5 6 ةيقرب ةراشإل ل ثتثعنو

 فصلا نم د ةبترلاب ناطاملا ةلالح لع ما 0(

 « ىنأتلا

 ةماق ق2 ىح ماعن الا اله أبن كانا ا امو

 ءئذبو لولا نكحاش هيلع نتطب تادحاو لدا الا

 هب ةءاشوال ًابيس ىناثلا ماعنالا اذه نوققانملا ذخنا ممالكتلا

 نودنطولا 0 200 لويسحو هرءأ مهمه قم دنع

 ل نع ىنءاح كيمو ا :نو حرف مماف نوصلخملا

 1 فطعو كب . رب رك ا قلع لكاسو ف رغلتلاو ديربلا

 1-5 ناتك ابنا اذه دعد ىلا لسرا هناف. جرتملا امأو

 ردع م

 ىناذ كو مأعأ الأ ْن 2 قاس تى لع 2 0 ىتا مك

 عقو ام هبال ماعت الا و نيكل الا ى*أ ءاتسم كلذك

 ف نيتي رب ءى را لع محنيف ادوه لثم هلو دلا باقللا حشرات ىف



0 

 هيلا كل 0010 الا لا اةحاح ىاقيل انا

 0001 م3 ىتلا ةلئاحلا راطخالا كردنل ةنارمعلا ةيردلاو

 زاكنالا ءامس ةماع ة.مالسالا 0 ةساخ ةيلعلا ةلودلا

 ليتلا ىداو ىف

 0000001 هلال ىلا ةدمع لمع انانلا تناكاذأ«هنأو

 لع ا م فاءنو اهرصانب د_خالاو هسو رح لا ةلودلا

 الا اماعا موب عافتن الاومه دوم ءاميتسايف ةيغارنيملسملا

 ةفالخلا ىلقو ايندلا زكصو ملاملا قيرط ردم ىف ركفتنأ

 در النا ملسم كول ةناع الانا ؛ فالخ د اب ةنامعلا

 مهقادص ىلع ظفاحيسهنأنم ناملالا روطاربماهبدعواممويلا

 الفم لاا ةيصمواب البلا ةئا رسم عايض نودع ممافاصمو

 0 الا و ايالأ ردت اريك /انلما ناك كل ذلو ام لشم

 مدنم ةعاس تالو ةصرفلا سهذتو تقولا توني نأ

 ى» لماآك قطصم



 ب ااه

 نع ةلغأ ديقحزحزت وا ةيلعلا ةل

 5 وامتلاو ان ل 0

 فر معاذ نم نوالسفلا ناكل ناك 0
 اودق 3 كلذ قودان د 0 2 كم ال اناا

 ةميملاق سيل ةرصلا ةلئدملا هيمسن امن أ اوعداو هنشا

 تاعرا لا ليغ ماتم جاتح ال. ةمؤسا ئه هسا دا

 ةلئسم الا | تسيل ةيرصملا ةلئسملا نرمي اكاردا س انلا لقأ نال

 محن .ةيقرتشلا ةلكشلا حوار ءقق ا ابق اهنا لب ةتح ةينامع

 نكل و 12 وة حاصملا نء را ل م

 اذا ابها راع ور تا دا ال اءم امرشا 5

 نأ زع1 ردعاذا ةقفلا ةسالسالا ةنوزاا) دا

 8 دا ل الهو + هز «لكن ا ةءالو نو 5

 نمد ردا حبص الهو: زاكنالا يد ُْف 0 5

 مدخل 0 زباكنا 0 ةديدحلا ةنيدم ريصاوةءزاكنا ةريح

 كاذ ذا نوكي اذامو # ةيناطيربلا نوؤشلاو حاصللا الا هيف

 ؟ ةئدلاو 4 ني“ ود ريصم
5 



 در

 1 هب رضا ل لأ ار دع انهت ويد هو انما

 ى::رم رصم يف ايكرتل ام ىلا ةرظان ريغ ماتلا اهلالّمتس

 كل لا ياا ءارداالاو نيحلا تدكتلا وهو قوذملا

 1 رطل ىف ساهل انسان صاختلاب 1 عدلا عايصملا

 3و
 0 لاح وتسم. وأ اهو اااه مانةن رصألا ةمال ١ا رظنىفو

 نيملعلا قدصا وهو خضراتتا انملع دف . هدالسب ا

 كاك اماايداعلاو ءازو د نم رصع لح ام عيج ل عربمأو

 زنصم نب مالا ماصخلا و مقأ ولا عا ريلاظالا كيحتولا نش

 ا1 11 طوب دعما الب ةريرملا امال ناو ةلثلا ةلودلاو

 00 دار لا رساوا تفتوو ةملاللا ةحلا ىرع 4

 2 ظل مسخ م رد حا 2م ا 9 1 لا 8

 0 . .٠

 حبص هنأ لب ىدحو ىف ا 0-6 2 0 2

 هدهب وج و ريغ كَ 3 د ا 00 كد نر نذل ىداوؤ

 1 ما و رمال 507 >< دل دلاو ره ناب ةح ةطئارلا



 ع

 اجرأ قعو سلا ىلاءلا هنوص تددر دقو ا قيدصلا دا

 6 َّى 4:1 9اح 0 قاعل ا هندولا تثايكلا ال ماعلا

 هتلالح لف 0 3 ل ةلودلا فيض ناك امادغ ل

 ا م ةءاالعال ا دوا هنادي نأ مقأ أ (

 )» ديبالا كار 2 سالم ممتفياخلو ماعلا ع 6 نرشتنلا 0

 ماعلا لغتشا يت لا هدو ف كم كر تاكا 06 نا الإ

 2 8 ىستا نت انآ 3 0 ع ل 7 أهريسفتو أمايو 8 انو

 هدرا ةودل نئيفل ْوملا ة م 0 1 كلذ عم

 3 لا لاوقألا هده سان 0 5 ع 0

 نس ان ا ا كيمتحدإو كوالا صعل اروظا 0 اللا

 2 0 هلأ داهطضا لع يىفار 2 امظع 5 كص 00

 1 3 35 انك لاو هم لا ا م 1 أنة ومح سدقاال مهب

 صخ اللا لعو اده لع نيا 0 لع رادع -

 0 تدل امهمتاك - نيدو ةاودلا را 8 نأ

 ليملا نف نيمامل ا اداعنا سوشا ردا ضر 8



0000 

 اكلته دعا ل ىاثلا .مويلغاروطاربتالا 3 0

 0 را همز الا نايا جا ةنيقرتشلا دام 10 و ةمئافلا ةريشلا

 اهذخا ىتلا ةبيحتلا ةفيرشلا ةطاخا كلت 0 الام نو

 ه0 ا دك ىذلا :تعولا ف .ةلدلا 000 ,هالا

 5 دل 2 انم نما# اهاطاسو:ايك رنلع بوثول رشا رووا

 ةطانو 0 ةدارتعاو راكم 0 ءاللو

 دروللا هيف وعد» ناك ىذلا تقولا يف همارتحاو هماقمو

 هل 1 را لامشأ نا عجأ يب كالا ىيبفان

 ؟ هتلالح ذوفن دّض

 ةلالج هانا يذلا ليملا منصلا اذه ىركذ ناييرد

 قبتس نمرالا ثداوح تقو ىف هسفن ءاّقلت نم روطاربمالا

 فاتملا سلو :اعيج نيملسملا سوفن ىف رالا ةعوبطم ةدلاخ

 الا ىضاللا ماعلا يف نوملسملا امهب هلبةتسا ناذللا برحرتلاو

 مهولق ف فطعلاو ما رتدالا نم هتلالا ام ىلع نييسخ نيليلد

 ) ميظع |!قيدصلاب »كلذ قوفهورمل ىح

 ةلودلا كلام َّى 1 ءانلأ نع ل 0 هنأ مل



 - هن

 نئمطملا سفتو حاترملا نيمن اهءالتبا وا اهميست:ضرغل ةميثآ

 نمو ضرالا اهل زيت ةدحاو هم 9 نوم ود دصلا كك رع

 نوملسمللا ذا . ىباءلا ءوسنو ماعلا نمالا ناكرأ مديتتف |هياغ

 فرحا 00 راثا دخلا 21 ذا مهل لفغت 3 اج

 ىمأ ماعلا اسالا مهنطو بويا

 هيلا انا ا دحوو كلذ لك للا هتلدلج نطف

 هدب وو 1 لكعلا هرغإ ىذلاو ه1 هم عاطتسلا

 هتتملط هيما ةلللا ةلودلا كر[ فاه || 24 ء ةناسالا

 اهدع 1 اخادلا ايةقفارم حالصال انستا لمعلا

 ميدعلا اهددؤسو خذايلا

 زيغ ةيفارشإا هل .ءكلاضاد 2 أيناملا 3 دن ور امو

 5 أه دا بيردلاو أ,ثيج ميظنلا ىف ةلودلل امرا رف اده

 ةليلخلا ةياملالا هيدا هده ةره 2 امدعو هيقاولا 4

 تاحعالا دب ع : ناملالا طايضل 5 ا أ اه نا

 عراشبال ىذثلا لضابلا ىناتتلا تل 9 و

 مايالا نق



  ةا/ء د

 مد مالسالاو ايناملا اخد

 مويلغ روطاربمالا ةلالإ ملاعلا ىماسم عيمج مارتحا نا

 ةّتيتح مويلا احبصأ ةيناملالا ةيروطاربمالا ىلع مهفطعو قالا

 ةبأ| كلذ تاس امو : أهيف ف راح لاو ثور ال نك هةءاح

 .يذلا يمالسالا ملاءال نهربت نينس مضي ذنم تذخأ ايناملا نأ

 كك ردا ةلودىجي.سملا ماعلا ىف 1 ةودحو هظاغل اندروأ ةتاماع

 نيملسلا دو بطخو ةافاصم مرح ال ةيحيسللا نأ

 فقاثلا هرظنب روطا ريمالا ةلالج ققحم دق مقاولا فو

 امو موس وفل ُُق ةوطس نعد مهتفيل امو هوق نك نيملسملل ص

 قرفلاو ةوتفلا ضان نم ةكرتلا ةمالا مج 2 0

 01 ةقرقلا هليل نأ كلذ قوف هتلالح 0 9 3 را

 ميسقتب اهاح تاليحتساا عبار نم هنأو بضلا ٍبنذ نم
 0000 رك فور ومما كلذ ليخت_ 6 ةسورتملا كالاملا

 هسا ابغا ىلسم نويلم ةثاعنالثلا ناد راسو هحاس
 ع

 كفا نه هلعلا ةلودلا لا كح عودس ىا عل لوراظني هي رومعملا
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 اذه ىف اهانتبثا ىتلا هبتك دحأ ىف موحرملا ىلا بتك

 هناوع الاتمهل ترشت « طالخاترلر هد

 ناك املو 5055 ةنسوبام ه ةعملا موب ىف « مالسالاو ايناملا »

 ةردح ىلا انيتك دمف ايدل ةوجوم. ريعلامملا اذه 0

 نيلربيميقلاءرح بيل كب دوت روتكدلا رويغلا ىنطولا 8

 لا مو ىف هانملستف هلسراو لضفت دقو انبلا هن ثعبي نأ

 د ج7 7 سس سا



 0 ا

 كزذب هتلالج حمس اذآ ةصاخ ةلاسر
 ايبارتب سالابرموس ليتوأب ةناتسالاب ىدوجو ءانثأ ميقا

 35 نكد هلي كب تادعو كن ا فرش ايها تلا دقو

 نامل تعب ك5 ( ودلا وعم دصقب ) رص انيحاص

 ظ !! ءادالا همادخ نم كل

 5 ىحاملا نق :كنم اهيلط ىلا دوقتلا ترظتا

 ًادغ اهملستأ نأ لمأو ةعاسلا ىت
 هدلاو ةعح نع ىتدفو كب ددرف 0 ىل لبق

 هدلارلا ةديسلا ىدبأ ىل ليغ نأ كلاسأ ماتللا ىفو

 عفرين أهنأش لج هلل كا 6 ا اتينا ةرابلا

 نيصاخملا ىزح ناو دلب 0 انئطو

 ملا ءاوخأ

 »1 لم اك قطصم



0 

 هيف ءافرلا هلآ ف دقو عش

0 
 » لمآك ىقدصم

 هفءاح اناتل هنم"تملسنو
1 3 

 ١مهح ةنس سطسغا + ىف ةيلعلا ةناتسالا »

 هللا هسرح 2الا ىخا

 دا قر كيشنحو ىليقتو هن ,وخالا هةيحتلا كد

 ارسال كرا هم دا دلا و ةحلاطلا در رك : هياعلا 4 هنأ عدلا 1 ىنأ

 دقو ما ةحسال ةشاع لا كبررع 3 كا 1 تيهدو

 1 هن رعم 1 تاككلا ةلال> 2 تفااكشابلا ١ ا

 قاحر 3 1 2 7 دا ( مالا ناس

 ا ءام لك 0 00 6 هياط ل هتحا كقو ةريخالا
 رياح

2 08 5 

 هدا[ ام عبطا ن نأ لمأو ةءاع هانا ماهو ةصاصل



 اكل ١

 0 0000270020 2 كر امال درا امالا لوقا ال رصدم

 ااا اصر لكى دنع لد ا ةينطولا اوعدا نم

 د11 وكنا ةدنملا نم كصلخ هن و لع هنأش لح

 عمو ناطوالا ةمد-خ ىف لوالا دعاسملاو نيمملا حالا و ىبعلا

 دارألا غات تابثلاو ريصلا

 ا 0 0
 0000 لامالا :تداشإ ان

 ع

ست راماسألا دالي : 10 مم ف ةئاحصلل ىرا ىناو
 ا

-2 

 مالا مهفرع نم ع 0 0ك ا د 58 امظع

  3 | . 500 5-7 .., 5أ ! ٠
 لقسالا زودلاب هعرطملا ها لع ةقئاوملا للك قئفاوا

 ها ا ااا ووو رخل ىارس ن 000 11 تاه ا كلم رحواو ىقزرملا ىارس نم

 : مسر مرق ىل ودحد رد لناسحو 0 لكو 0 ددرش

 افراعزاركشلا 0 لك ان ىناف ( عرس كب قطصم ىسأت 0

 هلامكو هلضف هل

 كشاالف 9 0006 2 كاكا مويلا ||تدتك ١



 تك
 28 2” دلع

 : هيف ءاج باتكي انيف نم ىلا ثعبو
 وراهم ةئنم 0 ف أنيف 0

 هللا هسرح عقلا قيقش

 كباطخ مويلا ىلا لصو  كيتحو ليهو ة دل

 ' حايترالاو رورسلا ديز ءهتارقو ىضاملارهشلا 7 خرؤملا زيزعلا

 دقو حابصلا اذه انيف ىلا تاصو ينأ كدسفأ هيلع اباوجو

 ةئشع احنا ذا ىرفش ةطخ ابعم تاريغ وسال

 ةداوملا ى ديلا لدناست يلا ةلعلا ةناتسالا# ل 0

 ىراحلا ربشلا ١١ ىف رصم ىلا اهنم

 م 1 لك, تق داق دخت درة كلل تدي

 كاخأ ىذلاةلاو قادحو لعةبلعام الا ليعأ ال نا 7

 لت كعل 0 دو لسيما ربصلا ىنيهوو زاكنالا دد نع

 ى كت نع نكو تايسلا نيسارذه رع 0

 0 كيف هللا كراي
 اهيإ

 ىصالخاو ىداقتاو ىبريغو تيب ويش نم معرلاب هنا معاو



 د
 "ا 2و كلا هل طا دشا ىف ىأ كيلع ىداال
 مرلايلع رك 000 0 ا لدملاي داوبأ لع

 هن نّذن الو انتيتاذ د_يفرام ىلع ل رك وا لا قو

 نجف مدعو اندالا 0 لع

 دقاهو يبا ٍِ كا هال اج الان

 هع د و ودل |ت سرد اذا كن اي ا كلذ لع هللا نم

 ل 1 د املك دندعلا ليعأا كلسفل تمر دق تنك 6

 كب ده رفيف دقنع ا تنك اذا ناو :قاش 01 ام

 كلا 3 يناجن كد هناا اط ىلا تاجا

 : ا 0 ل ا 51 0 قيمت و

 2 امك دس ةيارتلا لف لع باتكب ديربلا ىقكيلاثسأ او اده

 هبا ازور ىدوسم ا كل

 كحل تعد

 )» ل
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 هوياطام ىلا ءال ؤهَةباجأ نود لاح كإذ لك مبغياصع رصم

 قوتنا ةسر ردم رظا 2 ١ أدور قىد ورسم مويلا تاباق
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 ةنل مدالوا اوملعي نا سرادملا راظن نم نوباطإ 0
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 ىاروىبار لوقا نا ةنرملا 0 ىرم 5 نا لبقو

 ناكل تن روم فاش مرسلا ةسال ا و

 تكر هيامع ةسايس نوكن نا لديف ةميظع ةلودد قيلت

 دوعو نيب رصلا دعو ريغ نا ة نامزلا فيراصتل ءايشالا

 "ار فلا ثنو تكاد 5 ها هاا مم ةريثك

 اهدوءو ناسووهاطتلا الا

 تقاسام انشنذ تءاياا كرها

 دهاشامسلو (لاهالا هيئا باء ممل
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 م تكتل

 اهذوت لع كتل م ها ف 5 الورصع قدح ا

 نييدرشلا نيسايشلا ضنا حم كاما فدل

 ريغ انوروا ىف : ءاقدصا م رفأ ا هلودب اده ا ل راك
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 تاجوزلا 31 اع نواس ناحل لك نا ةفسالفلالاق ددف

 لا نندلا مس ك3 ىف نور نونليلا ناك اذا هناو

 01 قرفلاو ءارغلاو مك! ا تي ني يحيسملا

 0 انا عوضوأل يف ا لكشلا ف كر اللاو نياوالا

 تدلل ءآ شالا كلم ال لحرف لق نا .نودقتا نمف
 و

 3 ِ 3 : 1 ا مو
 تاجوزلا دد_ دل نوذرك ند رصملا 0 نيملعتملا ل
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 اودمع لب ءامدلا هلا أساب زاجتالا تع ١ لو هين اكمال ه.>راذ همه

 ضع دعا قو نا سم كلدب قا اولتعل ا سد ىلإ
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 نوكن تا 0 5 يم 0 تت . اهرظفحل ىدهأل

 هندملا ها نم ءالؤد روخال

 هنا مم نادوسل مهتيكملع نوداني زاجتالا حصأ دقو

 دعن باصتغالا اذه ليصت ال نحاف اننطو ف هنا ان ةيسنلاب

 اءزج هليبسف انقشانادعنو انئانبا ريخ ءامح هضرا انور نا
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 20 ا 211 را ءاهالا كلي زباعإلا تكتمل انملو
 اوحايتساف اهسفن ةناسنالا ءاذنا ىلا اودمت ةمالا ةءافكبو

 أهدادرتسا نم والا مايالا 5 امل نانزف 1 مرسقن ال

 011 قا لاصإ تاك ذاع نزينادودلا لاس قح
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 ةوادكلارودد ردنلو نيد مداوي ادوغللا قرددل ل تسلل
: 00 

 نوداذودلا نيشا رصم و ةرياس ئداوملا تنك اكو مما

 520 رود :ءكالد لع مدعأس دقو نيد رمدأأ ه4>و َّى حملسلا

 دعاس نود. ةالابغ الب ارتاغا نقر 5 قر

 يف تناك ارتاهلا ناف ةيزياجمالا ةسأيسلا هناوم مدسخ تس

 طظمف اهم دئاغل دع امو هدرت كنت قاد ردقلا رراعم كل ه4د> أح

 اا لادوملا نال ىعرش ريت ءالخالا اذ نكلو

 0 سداف لينلا ىذاو لع ةدايسلا قدح ل ل ةلودلا كالت

 ةسايفلا اه.ددح ىتلا هعاتبلا ككداح أملو 4. ترضتلا َّى 2

 ىو كارد ةف را دج 6 ناد وذل عاجرتسا رقة ريالا
 , | : رز ا 5 .٠ ع ا

 هحئتنل نءيءاسألا نم اياكو هما 2 قولا 4 صسعأ و

 ةعاعخلا لع لد تادوهمو ديدش بعل دعلو نادودلا وح

 تاك كدا ناو نيدرضألا دب ْق نامرد مآ ( : تاددسأ»

 نأ ةعدنلا 2 ةزهايلا تاراصت هلا هدهو اغلا هدف هدا



 ب ذمه تدلع

 هلاتحا نم نئتدالبلاو راتسمبالتنا.قف.نياوقلاو نئديتسأل

 0000 دو ةلوخالا بج ريس ىلا كيرراجتلا اكلت
 ! ك2 دع فوقولا

 الني ريدم نيدع ىعدت ةرهلا ارتلجنا نأ حصد: ع

 ا دا ن6 ةداسمالا قيرعحت اهيا قر

 نم جلد ' 5 تا ةيبحت ةفن رطل اهما نين احنا نيينطولاو

 ما 0-5 اتولا هع رج هدد نينيدملا ءالؤم 00 7

 د هم رس !ا, اذزإت ا ل راعإا

 ةالكنا ةجردل ةايعابن ودم 0 ناف ةنفيرف الا تو ءشلا

 م هأتقو فارغلتلل عاسإ اعهسدسم اا اندنع مويشتفم دَحَأ

 ابامعلتاملا 0 و لاصياب هيلاطت نا ادا تالكلا لتمت

 ظ ةيدنهلاداليلا ىلا هلاسرا ريغ

 يمس ديعبم ةرهاعلا ق قى 0 0 ىدتقا 0

 كوم ! ممأةلىل |_ِكلا هجولاب انيليلا نم لاجر ةعيس قارخا

 ااا هي رات وفرد نأ 5 كلذ .سيلورلا اومواق



 اهرايغ 0 ىلا كرخا كال ِ ا 8 يعم ف سرلو

 ةهاركف لينا رم فافض ىلع ؟ذوفت دض زياجتالا مناريج

 لك ال ةعإ 00 نودي مم و مك هع رغا هغلل ا

 اذلا لع نإ 0 1 كلذ نس اذا مدالب ٠ ءاباحلاد» ال

 دالب 0 ىحت 0 دب الإ هسا رقلا ةغالأ ف ءايمعلا ا

 0 مهنا دع انش اذ

 ةنللا 500522007 .ذلا ان د 5 كرطاخم :راوجبال

 مدالب لوب مماف ك كلذ لك ند 3 0 معزول هب َ زياجتالال

 مماعمت يف يناطإ ربلا لالالا ف واعلام ا 8 ايد

 ةيزياجالا ةغللا سن

 توكيناىبكيو انااجو نمءافك الا لك تتالظولا ا

 0 0 2 . هر نم دراعيل ا .نكتواشنا

 نامياضي ف رشنلاو ملعلاف . 5. !نوداشدلاءالراا نونا

 نيخ ال تقو.نم اهودع ضقانت ةمريمالا قسوادملاو را 1

 9 وه كد ف لص لاو نايشلا دوحو الا لاقتو
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 <« ذعولا, ءاؤولا ه:«فرشثشاو لججاف داب نيكم دحا ناك اذا »

 5 نس ن 2 | ]و ةرودلا د رعوا 1 عد

 ف 500 اانا نور نوري د 1 رك زاجتالا صوالخ أ

 ةنكامو ا 0 يمس مظعأ فلس 2 دوعو قدص

 م 3 رءسإو هدو و ضمت ا 0 0 م 5 روصتنل

 هكرصلا دد عع
6 : 

 ةتشبل ١:ةندألا : هن دلل 11 نيف كلا اا

 ةفرخلا لع 001 0 ا م تأ لك ري نك و ةيوفج 4 هدد ع

 00 الاوز فاردلتلا ادييوب اذاش ا :توعشلا ةنرخو

 ا 3 1 1 5 ما 2 0 .٠ ٠
 «ل عك اذا ةفدملا يروا تا لك لن فارغءووفلاو

 . 5 1 ١  5 1أ َ ٠٠  1١مم :

 و ع 2 : ِء
 ا ع مهاناةسص فأا ىلا بح الهناو.انذايمتسان لحعتل

 هبوحاز نم 0 ا لاخُف هالؤأ ىقداوج اب ا 1 رحصلا ىف

 اكنالا ك2 تحب يحز هر ان ىدالب

 ةااا 5 رم 0 عامه كى : عضل 8 قلم 1

 ها د راحأو ملا 2 اني, نع نيب ريدا كذا :اوىنطولارو فكل ةناما لع
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 ةءرصلاةموكملا ذوفنو ةطاس لاس ىلا ب 1 تناخو)

 حور وهو نادوسلا ىلع اهدب مضووىلا حو ( اثلاث)

 امايحورصم ظ

 ةاركخلا ةئاس دوعو نم هدب لع ا 0 7 4 وه ك1 ٍ 1 ١

 هلاو ا 6 0 رد رصم نع ءالملاب اقف اف هن اطيرتلاا.

 فزيح ةينع ق.دروللا “كلذ لاق دف هدف ىرشا

 دقو (« روم نع ءالخلاب هةيدقا ادوعو مارتحا 3 ت4 مد

 رياربف رهشيف هردنل يف :ى.نرفلا دنتعمللا نوتيداو ويس لاعد

 ءام لادن ر (ةااوءاطادا 2 صعل ع لد 0 اسس 4 نم

 نما :كى ةقرط رط نع الا تع نحن ديالا لا ريدم ل

 )» ءافر جوا

 ى ارتا#ا ءاه نالعاذأ) ؟رملذ ةنس سطسغا ىفلاقدقو

 -(| ا ف هه نم نضع ةذاهش هناثع نرد ىلب هيا ل رس

20 3 :3 
 2 العوض ان .نل قلادوهملا كاد 5 ةماوكسلا الا

 لع كلا ةلالح جات نر ميقا هرم ن< 5و

 ءرورشلاةلعا تالت لئاملاوف سلا .نييرسما رسم 100
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 اهدادعتل ىنهزليتايثو داع ةانمدلا نمد حق اناغ ترمتلاو

 0000017 د لع ارح اهدخأ نم ناك تاءاسو تاعاس

 هكا هلا كلب ارمع ه:- قف تدحام زياكت الإ ةرارم

 20 اك ةأمسالو اماك ابروأ نوعدخت تأ * ل

 ع نيالا 0

 ةنيدلا كلتىلع لبأنقلا قالطاب راودالا نم هروصت نكع ام

 ةمد ال ريغ خئراتلا يف ةيربربلا لامجالا هذهقيتسو ةرهازلا

 ءانبم حابص اهملظطع ا هي دع

 ىوعدب ىركلو نيحاف ع 0 الا ل

 ةيلخاد امادحا 10 3 نالعاساو ودخلل ممقادص

 هد ا ىردالاو

 نو ررصملا اضع را مسي ا 1

 نيربدم كلذ دعب "كرو ءالطلا دوعو رزكت ا ماهماو

 انوؤش ةفدل

 ةياخادلا مهتسايس ا

 ضم قاس رف حوقت مده ىلإ 3-5 ) الوا)
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 5-5 55ه 0

2 : 

 تا ام.رحو --- تدصا|دقو ةينطوو ةريغ

 - -. اير 3 9 ٍِ

 ني اه ارذا ص امارس نم ةدحاو ةقد تره نا كل كذا

 نيعدملا 6 ادمو ابكر ام ارد مالا ن امو ا

 ةيرواةلودمايالا هده قدحوتو تدحو ا

 21م اطيز نواه لهو 5: ةميظع ةهرح روم 1-5 نا امضرال

 5 0-6 .٠

 اننامرحامح أنح نيب ماعلا مخل تأ كد رب ىلا كلت تلواخ ة رم

 .انلالذا عيطتس] دايعتسالاو لو+ اةدهو يفانتمرو ان ااقتسا نم

 :؟ معصم وز كه مس كشر يق ةاه ركايع نس 0

 زيلجم الا اوربق 05 56 ةداصب تالا ا نكلف

 5 ةد اعلا هلودلا كال 4 1 4ع زها 5 ريغلا 0 ٌمودرطو

 ا 32 7 2 ٍْ

 تيليق سد ول ةموكح ن كلو رمصم ئ ا معد 0

0 

 سوء ل ل ل 0 رم ه1 00 4+ تدك

 0 اعد سوا 0 نكاد ع |ةاثع امل ملاو قودح

 هطوقتس ر 1 0 اجو 2 ققخثياو ه سل وأل ةدعاسأل 5

 تتح ا
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 00000070 11 يالا هاج نم ايونق لع نمألا لخدت
 ادا اس 0 تادورع ىمسلل هل د ا 5 2 اهل م2 سم ل

 5 مامالا فا ريسلل انتم ظافاو 0 6 ٍ

 كغاوأ اتماس> ا 0 ةفيرشلا مهامد ءارحاو اندادحا هد دم

 تائمزوةبيسو نامرتا فاس ىفالاعاا اوثهدأ نيذلا ةنءارفلا

 باحالاو ةهغهدلا معا حو ثلورملا

 ىصاملا ثكرعلا رداد كر كم 0 5 كنع ترئاانو ا

 اهلعزوجم يتلا ةيوقلا مالا كالت نمنييرصملا تدم نأكا

 تدمتعا 0 0 كلذ دعلو بت 1 لل اماع ل زختس نكلو مونلا

 ةغانلا لالا كلذل أهدب 2-5 دأ امخ لا اك أمسفن اقف

 0 دوو اهضاب تر دجالمحو رصم نيدمىذلا «لعد#تو»

 ةيحيسم ةمأ مايق نءملاعلا مامأ ليمجا رودلا اذه ار

 اهريدب اهدا لع هن رمصملا علاصلاو نسرادلل ا 6

 ند رسم تار دابحو لم 2 لاس مع لعاو نروح رفلا

 0 012 ةردان ةءافك ىروذ "لا اراك كاع امئانأ
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 نيابعسن رك 00

 نس

 ١م... ةنس وينو ٠١٠ ىف سيرأ#

 ةداسلا اهنأ ١ تاديشلا اهنا
 عيطتسال هلا < داب ةما ةخرتم للا هكاح ات 1

 ري ىذلا-ر رتل رادعم م 0 0

 نوملعتي نم 2 2-2عو نينررع هما داي 3- 3 نك 1

 جمامأ ام مي كلاىلع ارجاتيك ال تاحاالا كيلا

 ةيسل رفللا ا ه رهز - :|و

 رصع اسن رف طئر تناك ىتلا هعدملا ةعا تداكلا

 يد دوما هاما احل ناسا 1
 نا ديرت ال انئافيناطوربلا لظلا ىلا انتماسأ ىلا ةسايسلا كلت



 عل

 د

 3 43 لاق هيو ١5 َّى نارا نع تانك خلا ثثحعاو

 مداتديل وج مادم رصق حسرم ف اناطخ نيل كيلا د

 نانكلا راكم نوريثكلا ه2 ندور موعد لع هن

 نيدام ةمظعلا هكا هد ده راد لوم كدا رتاكلا و

 وا ماىهالا ىف هرثننل كيلا اد. هيبرعت لسن اا

 4000 1 7 عاشلا ةتمدص
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 3 ع

 لثملا ديوي امةقيلا ا فطع يناس .ىريشع لها 0
2 5 | 3 0-0 

5 3 7 : 9 

 7-0 )» كت : ن< ا كالو بحأ ٍِ نك ( ريشا

 نأ لق نيصاخلا قاةذصا لع هتلالح فم نأ ا
6 

 اد بولق َّق مسك ة-حوم ةرهاادملا 0 كك لع فطعل
َ 

 هللاةدارا نكلولالضلا مادخو ناطيشلا دابع م ماكدكو

 ةدارا لك قرف

 تهذأ مَ نيلي ام 0 سراب ىلا د دعت رفاسا

 اوتدو:أ مث عياسأةعرأ ام ىدقاسو دعسة اواذل 0

 ززعلا نطولا ىلا هسا 3 هجم

 كضاضعملا ف تكلف كرا ا
 ةريثك سناسدل اليبس ءادعالا هذختيس يذلا ماذالا اذه

 52 :.. ارزعارست ارتياد 01

 ها هللا اه كه "راه ١ راو ريتاس ع اوك" كن راج" ا "أ" © ا يا ل



 ل ١م و

 هلوعد نم فعضإ 0 هداقتعال مامنالا انك 5 اا

 2و ةاديإعل د الام ١ هنآ 5 هنطو ءانبا نظاذا

 كلذلو لوذدال ااب قفانملاو لوّدال الا هيف ليخدلا دجامم

 - هصئام لأ ع

 امدح ةنس وينو ٠١ قانيف

 كا نر عال ا

 هدهىلاتاصو . كنيتتجو ليبقتو مياستلا و ةيحتلا دعل

 قاترعشف اهف ليخد الو سوساج ال تلا ءاحيفلا ةدصانلا

 "اتم الا ىاابدضقا ىلا مايالا كلن ا اماخ تتاخ

 700051 هاج رادو نيهلسلا ةيبع انآ. الا اهيفاولح ال يلا
 ناطاسلا هب ممن ام ريئأتلطتسأ نا فنش لكب دوأ ىف

 فاخا يناذنيينطولا ىناوخا نرخ ىف زاملا ةبتر نم ىلع

 1 الاد نأ كع حوَحُأ ال ىناو دقتعأ 6 ل

 0 ال راك ىأل برس اع تك ١ ىلتدف

 كلا 5 2 ةفاالا نسادرع خنأدأيا ىنيهو ىذلا

 ىب سو: ن« ةدحاو سفن ىلا ىدابأ ىصالخاو ىل< ىف
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 :هف تكقةنو: ؟ ىف باطخ 4:٠ ىبءاجو

 كل اا تنتاكشاب || هفوادعن هباطخ ْ (0 3

 ناب هذا فما رذص هلآو ة4.01ةلدا ةيد رق ا

 6 نضال هاذا تدحت لع قدنما ف راد سس

 همن اذه را ةنك همس 4.اوب 5 فق فارخأت ه4:م قءاحو

 ةيمور اح هس 2 2 َّى لغوا كد

 ة
 ردع ء؟اوهب ةرع نايدتيما عراشا ىعبف

 - 5 2 م 2 ءاآ 2 0 ع 2

0-3 03 

 ىللسرأو كمل أن ناواعل ََئ افا ايروا لإ درعا ناتفلا هاضر

 «ىلءك يدا ماج نبثد 3
 3 ١

9 5 

3 2 : 

 هدعرم هلاةدايسلا تحاص وهو قاظانشلا تفاعع َّى نأ اوكردا دا
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 وحال امأ . اهست ةلكسملا لعافطع ةيزصلا ةلكسلا مادخ لك ١١



 ا

 01 11 1107 31 راو نيمولا ريمأ ةلالج ةوعال ة..اخالا

 قاو انه هعيضأ ىذلا تقولاب عامتنالا ىلا ةجاح ىف ىدالب

 لل الا ىارتح او مانلا ىصالخا مدعت مم نمسللا ف دداتسإ

 الا تتاوسإالا  دهد. و. ةمااعالا ةفالخا نزل

 1 لع 0 ىصالخا هتلالح 42 نا أمد رمادا

 همعلب ىدلا للا اذهحرإأ كَ ىدوو تكررطلا دقو ىلاعلا

 د ل ا م م هبق

 0 انطاطغا تنس نافاذه ةءارق نءردكش ال

 تقولاءاضقو نيشاولا تاباشو ىلا ءانصالا مالسالا كلاض

 انمادقأت دش 0 0 رسولا 00 ةةعم 8 ولا ف قافنلاو انها َّق نونا

 0 ا و نيمفانلاو ءالخدلا مذ

 نضاخملا كحال يمد

 » لماك ىئنادصم



 ك2
 ةدغةيزيلجنالا تيراخ رسامتسو ةدد رخ عم كرد احأس و

 ازثاحما دئارس رك سارا
 لموا ناريس كنرسسلا نام نا

 دق 1 زدم نال تارتحالا تاب لدرم هاتس اى

 الافوط قيئاكم ىف الاو ةءاسسلا راد كا تودت 1

 6 لماك ىئطصم ضاخلا كح ا

0 

 ! هصن اذه ورام ©. يف باتك هن«ىءاجو
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 اليخ مولا حابس ءاجو :ةيوخ الا ابحت كلامهم

 مظعالا ةفيلللا ةلال_ج نا هيف ىننلبأ بتاكشابلا ةفوطع نم

 مق رابع سل 0 الا ترس زد لاى 0

 طولا. لع نينقانلا ضد نانابنم تعدل لا

 0 0 دقو ناطلسلا ةلداذ ىدل قا "9

 دو نأ دما نيلربب لزلا يف ىنءاج لحجر اهرد ةسسد اما

 هنا اذه دالك ا د و للا ةرازلا ةلودلا ريمكس



 مه

 ةكرع اتياالا انهن كود ا 5 ماه ءامل رو ةاتعألا

 هد 0-0-2 نا ا كفو وح نىك اهاتاك ةبردلاو

 0010 الا لوي ديد دارا ناطاسلا ةلالج ردصو.نأ

 م00 د5 اووكيل هاتساألا سرادغ اا انتسردم

 قناو نيماسمللاو مالسالا دا وه ىذلا لسابلا 0 اده

 9 ا انو ةينماال ا هده قدحتن أ 00

 ىلظ نم يللا 3 تو بايذلك انه او تددو

 + انما ديول ا ىو 10 0 ترس 0 اف

 ل ءاكتالا ةفوطع غلب وا كالا د تربل عالق

 فرض وه نك ته دل 1 ل أ 0ك نم 02 ا مي

 تا ا

 ىلع لدت تكشابلا اهم ىناباق ىتلا ةقئافلا ةشاشبلا نا
 لكان“ كش يف نولاز, ال مهما واو نيدررصمال موتلا مارتحا

 ك2 أم

 ال 1 ىلإ تأ تفس ناس ىف مينداحأ 1 واو
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 قراخلا ربشلا نرشع ىضاملا تيدا موب ةفالكلاو مالسالا

 يئاردلا ىلا بجاولا هيضت# 5 ىلودو بقعاو ترهذو
 ةيونمم ملظع ىننل أ يذلا نيباللا فتكشاب تلئاَقف ةيناطاشلا

 اعاضر را نم ماك :ةللاو ةيساسلا قامدخ نم ةياطاسلا ا

 0 يلاطمو ىئاغر لوبقل اهدادعتسناو ىت

 ماتلا ىصالخ ا نينمّؤما ريمأ ةلالجوا خم ناهنودزو 2
 َْق ماي ودلا 2 00 تدعو ناك

 هفوطع قامو ل ايندلا يف ىل لما 03 ميم مين

 تاقدلاة دبي | رعثك نيم: ةماخلا ةلالخ وا: سما اس تقال

 هدقتعل أمو مهلاماو نيب شذا تان حرش ىنه بغرب وهو

 تذخأوءادّتلا تياف .رضاملا مهقر غلبمو مه ابرق هع

 ةهجنم ايروأبو ةهج نم ةلودلاب متقالعو رصم ةلاح حرش ىف

 دو ا امصالخ لوهس:ى هتلالج نم هلءؤت امو ا

 كلذلو هدفك ++ هدد تغلب ذا 5 ازيجو 0 ءاح

 نيف سلو قيما ور هتلا قميعرملا كرا

 نننوك. ناءويلا ىلا العاجي كطحا ل قلااسآ نم نا



 هل
 1-0 ب

3 2 2 257 . 0 1 

 052 اهدي لا ةلانسرلا نم

 5 311 : 3 2 ِء

 1 2 ىلا ء>ح ًق 0 ؛ارام هامه مس اور تار دق

 نأ ةينانولا ترآسا ىف رهايلا ةلودلا راصتنا دع ريك لص و

 هللا ىف وو انقذو 02 نيينطولا ىكر ااح .رضم 1 0

 هاضرتو هيحام ىلإ ةلودلا
0 : 35 

 هسا ب 2 لع قى روس لبق رعد تئحوا ك1

 هأكع اناع ذأ نق نك" ناك مك م؟ اأهددعو روم صخب

 ا ن0: تاو اش تافانم امم ىلأ لسراو نتلا
 ء

 ه٠ درع درعا ىح تاراحلا ةيمب دةَحاو ةبارعلا ةروثلا

 : م : ٍه

 الآ 3 00 ه1 اناس لآاهلا ةمكرب لضواام

 ؟ تاتكلا ادهن

 اليكشب 3 وام 2 8 ةءاكيالا 2,

 هللا ةسرح ةعالا يخأ

 م . 2 2ك .

 ةمصاع تاصوىف ا تك 5 تيدحو ليبعتو هيدتلا كغل



0 
 ةوعدلاتيبل كلذلةناتسالا رايز نو عدد هتلالجنأ هنابا سيرا

 02 مابلتو . ماعلا اذه ىف اهنلا رفسلا ةز ىلع نك أمولو

 كي ربجأ ىذلا ريبكلا تتاكتلا كاك ل افأال تشاد ذل
 املا لصاف ةناتسالا دصقأ اهنمو ةيضاللا ىقتاباطخ دحأ ىف هنع

 0 عراخلا لا 3 ا

 دم 2

 | ملاةفاع) تنهادو نسوا 150
 كا اديه املأ 1 وبأم ارا ُى

 هللا هظفح 52 ىتبا

 لادرو مظع قوضوع كارعالاو مياستلاو ةرحتلا دع

 دا كزرحأو ئراطا ربشلاو و 0 بتنا را ا

 ريبشلا رخل تو وكلا يزور ل انما ءاّثلل حانرم رورسم

 ل١1 ىلع :فنيع ماك نيذلا نييسايسلا لوط نم ل هلاك

 ن. الصف ىلع 1 دعف ةصاخ ةيرصلا ةلئسألو ةماع ةرقرشلا

 ل عافدهلك ع عساتلا ورمدع نماثلا زين رقلا ىف رتعم هناك
 ع

 ل ف لثمىنطو عمطإال مم هخلا ميدي و ةيوف ةلداب ره



 ا

 ىرك ذ ةليوطلا اند ةريصقلا هتايح تأدد خيراتلا كلذ ىف

 نموام ١٠١ 1 هجر ىلا اة .الحو مراكم ع

 3 ةيماأم نيلر

 نان د مالا فوشو
 ا الا نيرا ليمتو ةيئئاذم

 مويلاتلباقدقو رورس منأو ةعص نسحأ ىف س مالا ءاسمنيلرب

 000 | و2 ١ اوامسصلا لاخر رم نيريتكلا
 تيصلا ةعئاذلا طالبجات رتيلر ةددرج ريدم نوزؤ الويسملا

 ريك افاطمنا مولا نم تءأرف رصم لئاسم ىف انثدحمو

 اوباط دقو ايدالب ىف يرام 0 م م 5 معدجوو 0

 0 ىردللا قاد وسلا نع :ليصامد  ضعلا تن

 لا منع نا ل

 ا د سلا 5 هليل ريس ترو كلذك
 ةمالا ةضهمل رويغر> لك حايتراو هحايترا ىنغملاو ءاسملا ليبق

 01و الا ولا ب ارث دفا نع اهءاظطو ةيزضلل
 - ع

 00 : نأ 0 1 ٠
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 :  5ردملاتح اض هاما اب قا عة اكل ١كب رو .4

 هنافش ق فيعص مالا أدح ا هه 0 هعأ 0 ةيريدلا

 - .٠  0 6 0هإ هم
 ةعطل أو كلب ديزف عم هنرابز ىف ىنم بونت نأ كوجرأف

 م ةصمدو ةفسلا أ اضلاخ هلل ءاعدو 0 امال ا ىلبق نع

 قيدصلا اذه وه نم تماعول كنا ! لسملا منو لجرلا
 افارتعاو نصل ًابحو امالساو ًاناعا ءلت ا انهو 1

 خالا مدخت 6م هضم ىف 00 52 د ةينطوو اهليم

 هيفي نأ العو لج ةلادا» هاا: ناالا ىتاوناك راما

 ةنباءاضر اهتاصر مف ناد ةدلا ولا ءاعد ىلا ةحاخ ىف ا

 صاخملا كيخال كظنح هللاو
 )» لِما

55 ٌ 

 انك كد نبه اتتلطا اك ولا را

 نالو ةليضف ىلا ريشي ىنمم !منم ةلمج لك ىف نأف ىلا موحرملا



- 

 0000 121 ملا ورا _ ال لعابصخلم تاقاتت

 اهأرقدنا ىناثلا مويلغ روطاربمالل سانلا برقأ نمتماع دقو

 0 حرشلاوهسنب

 ملاذ ها[ الرع دع هلع را ةلاعلا هديه تيارمت امأ

 ) ما نهال ارز هير

 5 زارطلا 6 ليا خ ةرض> دصق ) نارطملا تأناق اذا

 دوم هغلبو | ري هركشاف ( غيلبلا ككل و يفوا قردصلا

 ريذو لتقم ىلع ( تاعوسوملا ) امترشن ىتلا هتديصتب ناوي
 ْ هرداهلا ٠ محلا

 ماد 1ع ساذلا لابقاو ةدردما نع هيرك دامت زس

 ااا را تانرأ د أو نما اذهاهنع اومدحلا

 ا ل ةيريخ اهاكوتلا انتا ملعب هافال لادو
 الن :ءلولوو 0 0 5 ا 5 ريسلل

 .هلي.هتسمو هيحأ ومع |عم ليقتسم نع نيلو وس“ ءانيسلؤدا نانا

 ريغ انناف ةقدلاب كباسح لمعت انآ عسا تاير

 ودعي نم » ىنأل لاا لمعاو ائسفن 1 هللا ىلع الا. نيدمتعم
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 يل لبقو مدخلاو ةذئاسالا تارضضح صاخلا ىئالس غاب

 تمد و 2266 ةدلاولا ةديحلا ات ا نم ىدبأ

 ) لرماك صاخلا كال

0 

 : هيف ءاج باتك ؟مهه ةنس وام ٠١ ىف هنم ىنءاجو

 : .ىراط ا وام موج ناخرؤلا كاباطخ مويلا "يلا لصو

 0 لالتخالا رطخ » قامو عبط تددج

 دقو هتفا تبجي ام ا لا تفضا نأ دءل ةيسن رفلاب « ردم قف

 نيملعتملا ءاقوح 0 ل امدهل ها 57 كنا تانطلا

 نطولا رم مهب نيذثلا

 ةريبشلا « طالبجات رتيلر »ةدد رج ىؤةلامم ترشن دقو

 ابعوضرمامأ ارئاجتا دا رج لدا ىتلاونيلرب ةنيدع عبطت ىت ىلا

 1 مالسالاو هصاخ ةياعلا ةلودلاب اناا ةقالع وبق

 َىد ةددرألا هده اهيدويك امو 0 مالسالاو اناملا 2 ناي

 حج اتشلل



0 

 دالتلان اذ 0-5 ضِب 1 كتحصل ىناعل نأ اقبل 77

 رصاللا تقولا ق.صصخلالالعو اتبلا ة>اخ ق

 عقوىذلا الملا 2 املا (كالاع وك 10الى

 ظ ميظع يل و لزتملا ي>اص ىباج ىدنفا نيما ةرضضح نيبو كني

 ديس ملا ناف انيئاج يف قالا ناكولو هيضرتست نأ لسمالا
 سانلاءادخن 0 ناءاغلم مان اا سال و واخالا

 00 نو طا سودا ىف الو ةيدملاب مهشيس ىلبأقت

 ( 210 97 دايج أ ريص ريصل قداح ءاع بجاوذ أي 1 عاد

 01 || ناطولا عقرب امن ارت رثث ا

 مظع ىرو رسو هن الاهيلعى هن أمن قيل و كل 0

 0 و هب ل ةاسالاب ةيباتلا ل ا نءنريث كلا لاغتشاب
- 

 حاح لا 5 أدح ديطو
 ا

 ريرشلا را تاكتلارت رار ليغ ويسأ انا 2م لا ىنخلب

 "2| لع ق8 كلذإر ةيداكملا و صم نع ااتك فاد
 ىحدهيلا ف رءتلل انه ىب اقدصاب كت دقو هئاقال لا دوب

 ن وكي اهلا ئزةلسأو : كلذك نكي ناالداعد.ةكب امذ 2-8



 ا

 لع ليقملا ديول ءاجاكرضاملا نرشلا هول نكرر

 يح ىدن هيب رع الرج دوج ومدعلار يثك تفسأدت و.ةنداحلا

 هفكبنأ اديك اعنا 0 م ال يلامعأ لك أف رشنأ

 ولو ٠ روتفلا اده لثع ةينطولا ءايعدأ ل لباقي ىنابشو ىاوق

 رمعم نع عافدلا ليسو ةقيقحلا سانلا غيابتل هو لا ظ

 اه نكللو دذرتا الب .كلفتل يطاوغالا نر ةنسالا

 ادا رام هش نو طا ع

 نذل ءهلوف تايلاناو واس [ذ انتو راع
 اودامتلا نأ دما مال تفولا ف كاع

 ةقيقحلا ىف مهنكلو ىلا نوئيسي ال مانالا: ضان ىف ًاريثك نع

 لارا تدلع ننس ىلا ةمانلا لالا

 عمو - نإ رسدملا بولق ىف ةينطولا ةديقعلا لاخدا ءىدا.م ىهو

 تذ ايد بكد لع كا امعاتنم عدم كلذ

 اهيا دكا هنوأا هللا لأسلو ناضل نع تا ا

 ميقتسملا طارصلا

 ل 57 او كي 1 نم ه:ماع ع د فاين
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 ما «.. .. اهيلع فطعلا انيلع متن امانل
 كثاكللا اده لع اقيلعت )» اريكل » ةدد رج 0 دقو

 دا فيك مبملعإ نيمل#لا ىلع عقاولا ىبروالا طغضلا

 306 أعط ”ئدتبت ىبلا موص الخ قلرط نع. دو 23

 أعو . هريس مبغولا نا ند معزوم 2 للا نكت

 ةديدعلا مثالادده 0 0 علا ادهم هر !ابو

 روج الافءنينحسملا وعني ةسب 0 اهددع وم ىتلاو

 ةهاركلا لصأت عم مهبقر طغضلا اذه ةجيتن تناك ىتم اهب

 مهمبحم لقالا ىلع 0 مويقرل لمست نا موق ف ال

 ةموكملا رظأ هيلا تفان ام وهو . ءالس ىف مرعم شيعتو

 حاصم اهل تلا لودلا لئاوأ نم اهناف صوصحلا ىلع ةيسنرفلا

 . 2 ةيمالسأ

 2 لع

#0 

 :.ةءاحاب اتك ذمه ةنس ورام ه فس ارأب نم علا 6

 هللا هسر>ح نعالا ل 2

 كايلطخ ىلا لصو كيتنجو ليبقتو ميلستلاو ةيحتلا دعلإ



 ايم .نرماسلل كدا مودم 1 تعا 2 ا! ماض

 ىتلا ةموهوأا ةيندملا هذه ًازهم مولا انحبصأو موعم ارلمعل

 نال تاع د قمل اواو اساس سال لل

 حالسااب عردتن نا ىداملا حالسلا لكنا لبق انيلع يحب هنأو

 تاقيط نيب نافرعلاو روئلا رشنل ةفاتخلا سرادملا *ىيشنتف ىندالا

 موب لكو بجاولا انه انكردأ دق ءالؤه نحن اهو بعشلا

 م. لد نايك ةيسمالسالا»ك لاجل اهقلع ا ف اه اك رمل

 نيملسأ ا فادع قحتسا : اا ةلو دلا الأ كهدعلا ةسكح 2

 دوه شملت | ىعسنو ةيلعلا ة أ ودلا عم صالخاب لمعت ىلاوه

 فئاوط حياسأ اهنماج للا لراطلا ا كب اهدض لمعللال

 اهنايك مدعو اهتيراجل نييحيسملا
 مهمحاصم ناب ةيلعلا ةلودلا ىحيسم ىلا صنت ىتلا ةلودلاف

 ةلودل 0 1 مه ناطام لا ةلال> هنا 3 عوضلكلاو نيملسملا ةفتاكم ق

 هنذلاق قرط ىلاب ؤعشااب ريسلو هنن 3 دك ال ةقيفدح لمعل ايا

 اهح كك 1 ماودلا ىلع 1 كيلا نوكي ايضوات نأ نع الكف



 اا م تح

 هيف رمل ةانشلا3 ا عيمجلل ررقاو ةحارص لكب ةقيقلا لوقا

 6 اذا اماو لطمو لص[ ودبل هداك علا مه 6

 قوقحل راصتتالا ابماماذ ق# ارتلكنا ماما فوقولا ديرت

 تادهاعملا هدبؤ: ىذلا رمالا رصم ىف ودسالاو ناطلسلا

 قد ١ ولا ك4. حوبو

 000 (رياكل )ةددر 1 اهده ىف ترهاج املاط كا

 ردم ىف اهخرات اسنرف ىف نوب نيذلا نبيرصملا نا ةيسنرف

 .ًايساق كح 3 وبلا اهيلع نوكح ايونعم وأ ايسايس ناك ءاوس

 َّى كرت ةاداعع اهرهاظل وه اح كر 0 11 نال

 حضا املا عم رصم ةلثسم ' لح ىف اهببغرت رهاظتت اهما نيح

 00 ا يسلكه لاعا ادح ال ىذلا

 ايجات :اطاس 0 :٠ ع الضف اننلع ةعزشلا ةكسناو ماو ايكرت

 ميركلا انلوسرهبار لماحو

 يا كالشا ى لا ةدحولا ةلودلا ايكو زن ذل من

 نيب ناسناالا ىو تيكا ناالا يلا كرد: كللذلو انيلا ناسحم
 دحاو تا 2-5 ماعلا ةلودلل ةهراكلا 52 رذو 00 ةيحلا | ساره



00 

 انا ايفر ةللجتس همني كلا ف ا

 ءاربكلا ءايلعلا» ال ؤه ل و لا لطم انفه ال” ىذلا الل

 ودشر 0 مما وعدب ام 6 اتلازواب - 5 .انك رحعحس م <24

 تكفلا نا زعراستلا مل لقب ا ةاسشالا ل هدا ماعلا

 ها 6 < ةيابلا نيناوقلاو ةيلاعلا 0 >

 ةهعوفر 9 اك ريغ فرحل ال هلك ملاعلا ناك موي نس نمل ءامذك

 نع هءاددغو ماعنالا داح نم هسأيل ١ ة عورص وه 0

 ةعيبطلا تالضف

 را انا ا 2 ان ناك اذان

 نا اذ اامعالاب ١ لفاج ةيمالشسالا داللا

 ةامعا لقأ ةحلاببلا هبجولا نم ُق الآ اناا سس إو

 فاو( ترعاظن ىلالفت فو "اا وزو ال

 هلبا لع اشم ةرخلالا ساس تن ا[
 لك ىه لا قينطو نر 5 ا نم ل ا ل

 ةسملا داك [ ذل اليمتتل 5[ لغات ني بسإ كار
 أ ىلع نانتحم اها نرذ:نئاوشن يم يللا تلد تاكا



 ا

 ال دال م تدع دقو . راشتت الا ريثك ميلا حبصأ

 ةسردم ةرشع ىتنثا ماعلا اذه ىف ىلا لا اهاتدصتلا

 0000 1 د همنا نسراذم ده دخان دم الو: ةينطو

 قنا هرج نم را ةراذم ودك دؤمج خرم مكرلاب ىرخ الأ

 قملاةءواسأا ةفيعضلا مالا اهب عردتت عرد ا للا

 براحن ل اجلا 0 ىرغأ جنم نمو ٠ لدا كا 0 1

 1 اولا كير ىر 2 نانا و3: "م ةنمسلو ا نم

 0 اا اواو راو عل د علم

 دب "لذ ل هشرادنم نسا نم موبلا دحو اذا ل وو

 ماركلا ئطاتوم رم ءان آ سم د ١ اا

 ةدنلا ا ب لا هع دج ىدشو را 9 مال هر 15 نك

- | 1 2 2 
 لس زدلا وبث دوحولا َق د ل 5 اعلا نسا لع دوعل خول

 « الجر ةلاحم الحبصأ » لفطلا هنم اذغ اذا ار

 وأ ونمو 1 صعل كرو ملاعلا ْق كلدل_حوب هنأ

 نونئننبو. نيملشنملا :دض تافارخن رخا ىلا تقو نم لورشني



 دي

 ْ !! 5 ةفشتكملا ةيناسنالا

 لك حبصأوأب 0 نيالا قم ءاع ءايتسا | 7 : كلذل

 اهدض ةنيغضلا ن 0 ا مح 0

 ةيمالسالا ةضيملا ( ؟ 0

 ؛ ةيمالسا ةضل ةقيقح دجوب له
 هنوتةيمالسأ ةضمم دجوت معل -

 ليبس ىف ةرثعرجح مالسالا نأ ايروأ ى دونظإ معا

 كل مالسالا ةندم تأب اب رعنممل 2 ١اتلاثا ودنا مدقتلا

 تقراف ىت اويل ع هم اناا ايد -2-- لإ

 اذا هناو . ميوقلا مهنيد ءىدابم اوقراف نا مو نم نيملسملا

 ىتلا ةيمالسالا ممألا دوت فيكن الا ىلا لبجتابروأ تناك
 ةعوقلا داي لو مالسالا مساب اهدوقت ال امال كاذف اهركحت

 ءلا رجلا جرا ا قو الاد ملاذا 60

 ةعؤارسلا“ ةضهملا هده ىلا نوقبادلا ناكدقو نيب رخلاو

 تارملا ةفلت# ةديدع سرادم تاس: نقتل رالا 1

 يقم ةلاعط الف نك نقل كانا ميلعتت ناو ةلودلا ا



  ١اولو د

 2دردلا قارط ف لرق 0 تراس مولا رسوم 0 أهو

 0 قلادات ب ةحيلا انووا لع ةدمتم ةيرغلا

 سلا ؛ ارتاكتا ةسيرفا ابنا : مويلا املا- وه اذام اهتقث

 000 ل ةييقسسب هيب رؤتالا قولا تسنلا 7 كلذك

 زاكن الا ءالج بوجوب لوَش نيبصعا) ناو هيا نطولا اده

 ا ه1 زف كلذ ئرل ةرهخألا ضحإلاو ندم نع

 نيملسملا 0 امك[ ص ف ةلكسللا قيوكح 2 نومسفل ا لع

 الخ قول نكي ام كك هوو لكي كم ل لدحتو

 نوؤوشىفايروأ لخادت نكي ملاذاو !!قرشلا ىسيسم طحأب ىتح

 00012 لا ةياطالاوا ةنادلل ةوزإ 1: قف.[> الايك

 مخ ارشلمريغو دونهلاو نو.راازألاو نويسنوتلاو نوب رصملا

 5؟ ةناسنالا كللتو ةيدملا 7-2 6 ىد>ح

 اوثرءإدا ابروا ساوس بحاو ل حبا هنأ ىرا ىلإ

 اتنال هب نولمعيو هنوكردب ىذلا اهانعمب « ةيناسنالا » ملاعلل

 ى نانالا ىب عم كرتشن ةريثك م أ ناار دل لافت نا وت

 ااا كلك وللا نيناوق نم هنازيسمو هنانص لك
 0 5 م
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 تكلل

 داللاينا ئر انف عتاولا فو . قرشلا ىف اننا سروال

 ةلاياوساف كيعل نيف نمد اا ةقالاسإلا

 5 42 3 مل ل دي ىتلا ملاظملا

 ةقدملا» رعت ىف ةدك الا ايتيعر تعدا/داللا دخل

 نأتللا ة 4م دملاهدهو ةتنامياالا هع ير 0 ناسا

 و دوال |هعهحشأ ت هر الا كلعلا ا رسمك 0

 ةااوط اعز ليا ما طبل كرو راس
( 0 

 ةيرو ال! تامؤكتللا م2 هل تان امروهو كلذ قر
 كك

 نيحابملا نم قل رفع اماطلس ا ل

 ؛ لع كاع ري كانه 5( نع 59 كلام دل هدف

 ةلودلا 8 وأ ةايع .| د هاك امك ةلاملا ا انو انةديع

 ناد هللا ىوذ نيب ةاواَن ا 3 اقدم انا مدعو م 0 ةيلعلأ

 ايدمتعمو اي كلا اني ربكم نم ةفاتل نم

 تل ا دو>ولا ىف ناسلا عيطةسل الو نييحيسم 0

 بصمن م لعشا اوف 7 ازتلكداب موك مدعم دو>و ان

 )» ريدص لصق نع 0(



 دك را ا

 0000 اد كح ناتمضحت نكاقلا نيتاه نإ د

 ؛ماللسالا ةظقي» ىنانل ا لا 01 ار ادا هلاك داهت الو الا

 ا كد ناكع ن 4 أعلا َ هينا رمعلا هللا افا | 0 0

 2 0 ِ هلأ * 1 2 5
 موهوابمثهيار هلاسأل كرا هل للماك قطصم » رو رحةصرق

 ع الضف ةمابشو ةريغ *لتمملا ىرمدملا ىنطولا ءارقلا فرعي

 د ءانأ نا ةيلكفلا تع توصلا لافال طد> ا

 الع هاطو ا كل لع ةيلح 16 ايدردل و املاطلو

 امل محو
 35 نيلاؤدلا نده لع 55 أ كم اور كلذلو

 ١ . ةحارصد

 ش نيملسملا رطاوخ ةكرح )١(
 0 اولا ف نيلبملا رطاوج هةر هام

 00 ناتودلاو ترك 3 ةريخالا ثداوحلا نات

 دملا» تلك ناو ادبأ مميلع فطعت الابر وأ ا عي

 رع الةسايسلاة تسلا امبكو ات نيتظفل الا انسي« ةينانثالاو

 0 ا ا للا نا ال[ تاما ملا نا ةماخل



 8١١ه ل

 يذد نع جا مو اهقعضو ةداؤ اا ةوق َّى مدارلاو ىرملا

 دو لاو تق يملك حان الا جرت اهيل ةسيقق تاكا

 تيرعتلا بجاوو ىنايسلا بجاولا نيبجاولا دحاو نأ فب

 دارا ةوقامم

 كتاواص يف ىل وعدد نابوبحاحالا ايا تلم ل ١

 [ا 7-0 لعام 0 رأ 7 0 دير الأ لمخأ اع 0 56

 امل ب دلا"ن 2 ءلعو أن ”اا

 تناك ةنسودلا نع 01 0 0 1 َّق ةنانرا ّْ

 نإ و لمالا ريك لو مالا نما ل نتا

 اناوحا 0 ىلا رحاو رابلا خالاو لك الا لاثلا نوكم

 8-2 15 2 فرعلاب 1 خوي فدعلاب كرك 0 ناف امدءاسآلا



20 

 002 هلذا دبارخلا رأب كلا ال
 را

 جيء“ 0 كك وحراو ةمل وا 2 تت 5 ئطو هيكذ رفاو

 ةفيدخ | مادخ ناف ىذا مودخلا فوك 9 1 ة اذا
 ا

 ىللسر نا ضع

 تأ

 تا ع 6 1 تعا ا ازامون 1 قا 3 ن< 2 هناك 0

 كك تس كنف 0 ناو لطايل

 ها ارا ام ا م نأ ل يل 000 هده 1

 لك عضود مانلا داوتوإلا ب وحو . كزظن مل 6

 00 ألو . رفف ريوكبت لاو 3 ع متقالا ناف 1 نق ءى

 1 يال ىش 0 دا تقلا ل

 2 قست عم ةيناثلا ةجردلا ىف الا 0

 اهدج ]دا لو اهلل بامثالا لع ىرد د 2 ا ا

 تانالا لوط ىلا رظنلاب ابروأ يف رذاسللا
3 

 رس

 ا ا ل مك انا بك او ارت ىب
 00000 لول ىلا ا عاق عفر ةلليررأ كاك هم
 نطولا يف ثلاثااو ةيعامجالا ةايلاىفىناثلاوةيلهالا ةموكملا



 ا ع

0 

 روس نك منارلا ف ئراسخل دال ناكل 2

 :ةمالاز دان را فن تسل انوا 1 لير

 : هيف ءاج 1 ا ع تح انيف ىلا ص 8

 هكافرخلا الالا 0

 ىلوصودنعحايصلا اده ىلا لرصو كييتنجو ليبمتو ةيحتلا دع

 ىللدعسم كوا :ناكذا هيركشو هتليه ررعلا كباس 010

 1 و ما نك فى رعم كنأ تفحم هبو ةيرغ ا ىق

 1 صراق انهدربلاو مان يجايتراو دج ةديج دك

 ةمدخ ىدك ةنايصا . عيطتسا ىح ةمزاللا تاطارتحالا 2

6 0 0 8 03 

 رم سه 6 حمم نماهءانا لباقا انا هعلرأ أنش 9 0

 نه 0 : لن ا

 0 5 مقا ثيح سرأب ىلا اه>را 2 نيبسايسلا ن
3 30 

 سل رب ناونش ن ا 0 لأ تاهدا] أممو عياسا

 5 ب وانع كادي نودع
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 000010070 نع فا دع نودن اال

 1 00 سمأ تاكو يب ا 0 وهو مودرملا هل

 5 تس عمر كأم رمرعم انآ -هاجأ اهني مب قثأ
 ا

 اا 1 فاو ف نمد هسردملا هذه ىركذ نا

 <91 قو فق قرك اذ 00 اتاي قرأ

 ارا لإن 3[ ةيرأل وعملا ناك ةتف هنو ءاتنأب اراب

 كلا ددع 7 نا ميركل ١ هللا ةج ول ةيردلا هنا لاخدا

 |اط 118 ةغاشلاَى  نولاز الد ام هتعفت لك لرد 0

 ردت لم يشم مفي ليس يف لد ناك دقو

 أ 2015 ماع لك يف لقالا ىلع هينخ 1٠٠١ هنادورع

 17 ةتلط رعت اك عنخ ىلا اه اكو نأ ةتقؤ نأ ىربكتلا

 و نلاط 31 ولا 000 اهنا :قرادلاو

 | ةطو ؟1516 احق اتق 1 نا ىلا ىانألا قن كلذ

 رن ل 2 هلع تعصاااهر 1 ضل

 ادنسقاو زثاخا هذ انىلا هللا انتقو. هلاذعأ لك يف ؤهطع لعرتدلاو



 رك ١١ أ تح

 قدصلا ق 1

 فورد لا ن وررقالا

 ل ىم كم 2:

 قيرطلا ءانمأ ام

 اهطثاوح لع موبلا ىلا اشودنم زازا هدم اع كلذ رع لا

 اوامعو ذيمالتلاةدئفأ ىلع تعباطناو اريثك تدافأ مئاصن يهو

 : ع 8

 00 م تقو ن< ةسودللا هللا هر 2 ناكو

 0 ءاذ هت اصل تاكو مم م م حانربو ةسفنب ديمالتلا

 هءاظع ط اننتساو خراتلا نيعلت ءانتعالا بوحو لا ةبحوم

 ةمالا ةايحم ىدو داك ىذلا لوما ءادل ءاود نورك

 مآق ول أ لونعو هيج اراكو ا ديمالتلا ناكو

 مهينطوو حءاصلاهاخأو ”رابلا مابأ ناكهنال مبموو لوط مهني

 . بويمن
 مل» ذيمالتلا راغص دحأ ةسردملا هيف زاز موهىفكل لاق ."'



 0 ٠٠ / ككل

 0 الا اا رادحلسا ار وقهر 2 7 جرتلا 0 راتخا

 تربل ىلااهف
 72 دع

 دع

 وهاب نأ زماتلا كفاح ةسردملا هانا تتسأ» اف دنع

 ا اع اولبق منك 0 هل

 3و عم امف رفوالا ظحلا ندلل 1 اوملعا 3ع ًاعشف

 داداوتلا 0 0 هل 35 اهلخدد نم ا هنا ل | مولعلا

 ضوو أفرغ بترو هسفنب ةديدجلا رادلا موحرأا دصق

 ”ا0 لع ارح لع تتكم نا:انياع راشأ دقو ءابماظن

 ده لاثمأ امم أاهودغو قعردلا هفرغ لإ هحاور ف دسلتلا

 ع

 كفو لع ديلا

 06 2 كالا

 0 وقتلا حاجنلا ندا

 رهاوظلاب ركل ال



 ت1

 ج

52 

 1 رخدب و ةدداق هءانع ةسردملا هداهم هللا هجر ىبع

 م.ةيوشلو ةباطلا عشت ىف لاو سيق لك ليوا
 ني ا 20 عضو ىلعلا ىلا

 د بتك م ْض ب ةيسردلا :ذئاسأ دا تاك حالصااو

 6-3 هس

 مياس خيشلا زيك الا داتسالا لع ايضرع اعضو دعنذ ندد

 تلاث نا دعنو اءاع ق.دصتال رهزالا عملا خيش ىرذبلا

 تعءيط رهزالا ءالع راروك نم نريثكلاو هتيضف ةمفاوم

 ع بالطلا ىلع تءزوو

 نذلا ن نيزلسلاب ود لالا هللا همحر ررق تالدكأ

 ا وذا ماع لك ىف مهنا وخا ىلع قيسلا بصق نولات

 ءاربك_لاو ءارصالاب لئاح م ىف ةدفاتخلا تاركا

 00 . 0 ١ 7 هللا همحر يل لاق دقو

 ىنبهو دقأبف ةددرجو ةسردم يل نو نا يناجي نوكت

 «ايرةوس طا ىمنأ نأ لمأو اانا 7
 ل ِء



5 

 اناعالاو رايدلا ةضرع

 كان امامها 5 الا 0 بتاعآف 0000 تت دقو

 آل لع تلرع كد نيثيانال يحيدلا نيدلا مل
 01 د ةيدانألا كاملا ةقر ةيسردملا: نمئلوالا

 000 ل دا الا ناولا ةلمع ء قدام نيكو

 ةنرالا كرعم ةغل لك لعديي رعلا ة.خألا لا دقت "و م,سوفت

 ةيزياج الا ةئالاو هل رفلا ةنللا نيب مه م رايتخالا ىف ماب ل

 ةئالا ىف نيثالث لوبق تررق ءارقنلا ءانبا عفت ىف ىنء ةبغرو

 اناء ممم

 نيب رصملا عيجو ىنذف و زا ىلاءلو احبس ناتو

 قاتلا ى:ىربكلا ةداعلا ا ىذلا زيزءلا نطولا ةمدخ

00 ٍ 
 اا < ادع رة اراه ناك ب وج راو ده
: 35 0 . 

 أ ا ضف ١ 6 2ك حلا تناك
 ول 7 ْ ناي . ٠

 مب :
 ىاذا ؟ لممثقب :نييرإم را فق رسمه



 506 هس

 كلذ نا كلش الو اهتافو رصمو اهئابعاب موو ةسردلا مامز

 0 ماتم كا نانا عفر مولا ةنثل الح ارمي

 ؟رةح ةنس سرام'؟ هق 0

 « قداص دما مو ع

 ةننح ق. هرشذ دنؤملل تك جرتلا ع كيدت

 : هصن ادهو

 « د : ول ةددرج ريدم ةرضح »

 باي ي ىعساب ةاجمملا ةسردملا نأ ءانرد ا كدب رج ءارق ٍّط

 اهلردملا قيفش ح هسا لإ اهر مال د علا

 اهماعفنوةريثك | ماعتاو ليفت هسودللا لعتافا 7 ىاو

 هةييدس المأ حاينارا لوك امل ق ىنكلو ةلئاط

 تالعاب موي'' ف كفر تاو نما كر يا

 دمت. اين ال ةيبرتلاب نورق.» ةسردملا هده ىف ميلعتا ١١ نانروما

 رارخالا ريخك "ناك انعر لب ا ةدانسا مدع هب نيا ميلعتللا نا

 ةيرتلا سابنا.نال ةضمملا ةينالسألا ةييرتلا ةيرتلا 7

 نوكي نيدلا دعاز#:نيع لعاه وانت ةجا كد



 ب ؤومم د

 حا 12 )» هنانو همادقاو هتنطو لصف اجرا ءازائد

 ؟رعم ةتضوات لوأ ىقرصم

 هن تودلل اهسسوم

 ىوتلا كاع دم ققداص د

 مّ دع

 انف

 ىنل 2 > دن قىهو لماك ىطصم هش ردم تراخ أ دعلو

3 

 ءالوادقموح-مللاك امزوكت نأ ايار بشأةثالث و اهيسسؤم |

 د2 لا لكوو هعناع لع اهدا ةلوشب ىهناو مالا

 ةاييالا نول نا لل لك دقو ٠ اواذأ ما تيضلا

 دس ادع ريع نس سرام + نرش هي وسلا اياك
03 

 هب رعشلا كنان اعاتب قل ةعاودلا نع انلعااتا قيس

 ( لماك ئطصم ( رسوم سطو ني اتينطو ميدل اهاتينو

 نكلو مآيق نسا للملا عورشملا ادهم مايعلا دون دقو

 لّصافلا ةرضح لضف: دقو . كلذ نم انتمنم ةدددع افورظ

 0 نا انئاحرو اتساملا لع ءانب لبقو هيلا ةسردملا 0 5



 دلل ١١ تح

 ا اننا ءأ رغلا دد رح ءا رق ربي نإ ف (

 نطولا اد مياعتل 4 ع ءاهأ هةر هَ ركل ! باب هرج َّق

 ( فارق ”يحذسو ةرييشلا نإ ف[ ا
 ةشردلا تراس يم عأو منا ةدئان ]كو تح تانبلا ملت

 عام ا 4 ا هال 5 ءاقئرالاو مدعتلا قيرط ق قى

 0 مه 0 انا ةماقاب ءانمالا اهئانبأو ءايظعلا اهلاجو

 لأ ند كو ا ةئأنلا 70 -ةلاو تاسشتسلاو نسرادلل

 5 س2 < لجر مسابانتسر ام ىعسلو مالا هده ناس ع

 ةيطولا ني مج هنا ىلع ةفاك سانلاو لب نوررصللا قفتا

 عاعجا نع الضف راكفالا ةمفرو ةمئافلا ةمابشلاو ةرداتلا

 هسردم ) انةسردم انيمس كلزإف هت لع نطولا ىن بولق

 )ىلءاك قطصم

 هب سسودو :رغل ه4 تا نكيوكنستو 6 زاكن جى ند اذاو

 غش مه ِق لولعحب هيه 8 مدت ناك رأآ نوو هس لاو

 نحنف رهابلا مادقالاو ةحيحصلا ةينطولا نيلجرلا َ ا ل
 لإ نع ا هل ع همسأب ةيسريللا |نيمس ىذلا ان:طو



 ءازجالايفةراشالا تقيسام ىلع موحرملا ينامأ نم ناك

 فناطوالا ةبح نيئشانلا اف لمي ةسردم هل نوكي نأ ةئباسلا

 ا لالالا ءاو تاوشلا نم هلال ىذا لوس كيذلاو

 535 3 50 مادخ نطولل ناك ْف ةرهاطلا 0 06

 لا لمالا ماع 0 لمآكك قطصم هةر د را هننما هللأ

 002141 يد ©. هعمل مو ىف هيلا ءاح ذا ةميمللا ملاع

 00000001 ا احا يرجع نانطو نانرعم

 نق ةشرد 8 5 كا قداص ىدتتأ ا ىو

 اا ل ا او لا تاردب ةريعلا تام
 ع

 «إ ٠ ٍِء 5 5 .٠

 هلام ىعسأ هنطو ءان ا|نموهت ف هأ 0 ىذلا هلمعو ىنطولا

 دقو حايترا لك تكا ذاممم لبةف همسأب ةسردملا ةيمست ىف امهتيغر

 ِ أاهصن ادع هدانا 1 لك ولا هج نالضافلا زاده 2



 تح ١٠١١ ا

 اناف قرطاو هركللا نم اريك ايش ملا ش1
 اذا املن ىلع نيلماعلا اهئادعأ دلأ نوكن مايالا لبتقم ىف

 انعم اهدويرعو اهدؤعو ةنلاغ لع ةرعف تف ف

 م ظنمتو مهمرت<و مهل نرذلا نويسنرفلا لو

 نكلو انبنم مهمات دح ودعال يسساس لع نأ قراسلل لن

 مْيلع دامتعالا نم ةرذ انبولق ىف قبر مل هل فسأت ام وهو
 لبتلا داو ىف مسايس لقف مانالا تالا

 )» لماك قطصم



 ك6

ع نإ سابا نال راج كلذ حرصأ ينا مذ
 ل ه

 نا ال ةدد 6 و ويدلا ةع تمةنايس الا تسل فوااو نيل

 مل 2 نادل كاذب دعتا ال ىاو.. ةنارك ليكي ةطح

 ه3 كلو الك .ةدوشف نأشي ا 5 راع نات رش

 0000 ا يرشد نم نادكملا نماقرا
 الآ د دال ةعاس تناجاذا يرض وق

 ا 2 لالا نكلو, . ارك الم لك اهدي قو: اهتوق
 م ىف ةيغارلا روظع اسأ رف ترهاظت ذا كلذ نم دضلا

 فق م ا فرو ناشرع ريبكلا اهاجر لمص ن
 8 انتلدخاف نك الب عافدلا اذه نع تازانت ةدحاو ةلمل

 77 6 ةلتك 00 كلا امج ن< 1 تقثعلو ا نم

 ةمأ زدلاو ةمهللا ةلود لبق نم اها

 قى دا 1 ئددات ل [ىيسم: نك ,!الىناف ماقآ
 لال

 هللا ا فد لع ار اي اج :ءعافدلاب كسل ند

 نا ادنأ ا 0 طاصع بملت ارتلجنا تناك اذا
 1 مون لك قنحلا زئاخ ١ !ابلمغ امن ئمتتا ىتلا اذب ولدي بعل



 تب هود
 ميمص ىف يه يتلا لستلا عيبانيل تام ناك اذا الا ةنود

 ةفرشلا يضو هكالتما يف رمد ارتلجتا هكراشم ناو نادوسلا

 اصلا دهم امم تابيضت وأ بيضن اهيفكب ال ىتلا ةغماظلا
 اه نظل قل لؤدلا حبصلو الظم قتلا لعجتو ةبورؤالا

 اما لع لدا انطداج وأ رك 0

 ىف 5 دانا ةروألا لولا نياتكم نوفل
 ؟ وك هذخت# ةلاغ ال حبصت كالمالا هذ-هو ايقيرفا

 لك ىلع اهذن عض نافارا

 ةدردلا تالف او ةناث ةرقررلا ةيقاوتمال نوكفان ل

 ناقنرللا هي ركع لع قجافلا اهكاعراةلللاو

 دو ردا م2155 ةقتحت لع اود اانذ الا تجعل 3 ا

 ادن ىلا تءاتخا يفاضل ذك للحم اانان ة

 اهملع اغلا ضع لود نو ريدا ناك نا ند رت

 ةنفادملل ةياغلاةلودلادغل ةيناثلاةلودلا اهدي دا 6

 ُ- نم مهماما ىهو مويا او>صادتما قوهحو هقودخ نع

 575 2 ت11 ع 1 م م 7 ا

 33 روا ةلود تفنستقا 3 لقا ةيرصلا ةلعدملا ف 0 اعلا



 ل ةبب#/

 00 رهبش تود اة ةسئرقلاو ةيزيلجألا نديوكسللا

 ةنارلا را و موطر 0 ىلع مهبار أوقد 00 زياجألا

 3وَدرع ل ةاذع اما اورفزأل ءاذوش اهوتفز دقو ةناهقلا

 ةيرتدلا ا جاي ا * نيئما نو وك كلذنو

 2-0 كانه اذه و ا كوع زو ذيددل اًرذَخأ

 نإ 221 ءاوزؤلا ئتاز 7 نيب م اعطلا جضنو وجا م ل الخ اذا

 هك ذل دس كا ر ءادوشلا 0 اوادنو مسلك ا الك 1

 ةموؤشلا

 + 125ر5 ارزق ادت نأ رطخت اناو وح ان اذه

 تلا وخلا لخعلا اذه لع 0 احادتخا - 1 د قل

 ةفلانملا لك فرشلاو تادهاغملاو دوهلل

 كنايسا ماخلق اعاذ ا ةتعاث لمتت ملا انوروأ نا 1

 نرد اك ج15 تاركا ن* تتأواهسأب ار ئ

 هدد كك د عقل نال ازيكدت اقع ةسئاخع أذ وسلا
 اترئا اكن لو اوعقت وقت ةلكست نه لج الد ناكورعلا

 مقدب مالا لع ارذاق اءنغ انلب نوكت ال رغم ناف : اضنأ



 ما
 امنارا مالا دلاع .#ب ةلثمملا يهو ةطاتخلا ماو نك

 مث لاما نم هيلا تجاتحا ام رسصم تضر هاو رشا تدل

 د مهسفنأ زياجتالا ليخدا 7 كن دم ىرج اذام

 ىلا ةكسلا ةجنتنلا هده اورزيبلاريغلا ىفاالو لا فا

 ةغرحاو ناهنلا ةفئار قف: قوتخال :الاتغا الا اناظن ق1

 ءاعج مالا نو كيش

 رز للرد هزم قانا تك رق زياجمالا رك اسعلا نا

 مهتابةلك ملاملاءاما ميسا وس حرص نا دعب لمعلا اذه زياجالا

 دو:>ا ةبحص نادوسلا ىلا مدونج لاسراب ترودصقي ال

 نم اهومسر تلا ةطغلل اذيفنت رصم ىلا هودريل الا ةيرصملا

 ىربسلاسدروألا لهما .مبفرش توصل ةاجاو رضم مهلالتحا

 « ندم للا نادؤسلا در لمه اناره

 كايف د اذن هجرت هلك لاعلا ر ظتاوارظتا

 اما »هل وتفرق اوم .ةيزياجا ةعاطق

 "تيعاق 5 نرخ +اتلاو ن نيمدعتملا خر ران كاذ:يف اوءلاخو نوأك

ا داك صو نيستا. نانا هدوشو 2 مدعبمل
 نس ىلا رام

 ملل ا(/ دل



 ا ل الوأ هلع  ةلودلا نيناوقلاو ةبروالا

 000 لج مآل ةفامتالا هديك ةيناتا دقع ىف قح ىأ

 اقلاق اذاو . صم ودخ ىلا ةرداصلا هيأاءاسلا تانامأر فلا

 00017 أ ن1 فرازو نازرتب وسم نمر حلش نادوسلا نا

 010 كلنا عاود ةنادوبلا أو وب ةنس

 لكو انتاف ةودخلا تانامرفلا صوصن هيل: قبطت نا حصل

 تانامرفلا صوصن نال ىنوااق ريغ خاسلا اذه ربتمن نيل

 000 1 داموا كزانلا ن نلا رغلل نسل نأ, ةعرم

 هلكرشلا دّمعو زئاج ريغ خاسلاف ذا . اهتداراب اهنع اهئازجأ

 ارتاكنا نم ءادتعا هيف لمت

 ف اا هع ينلا «ايبارت د ةيقافا حرصل مآ م ظ

 ق نيناكت رمل أماع تمقو تلا تملا لولا همدقم

 0000 0 هاداحال نورك الاو رصف كالمأ لع ةظفاخملا
 ' 17 ذأ نمد السا طةعالل زوج ال نأ وب ىرهنالا
 ةيرصللا ىذارالا نم ريش كالتما



 هد 86ه اد
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 دب 3

 0 .ع 2 ١

 اضارهرصممىلا نادوسلا نم تدع 02 ىلا هزاع الا ثهء.س :

 0 ء

 يي < سده 82-0 ند اس : ا 0 ل 2 1 و 7 ل مدا ريم اكق كح 1 0 ا "1 ك.حإ را 5ك ةعقأ ك.جحاب

 2 . ه 96 0 2
 رودس ند ننرشعلاو يناثلا تابدق هبل ل ةردال شط ن<«

2 . - 
 ةحيدتلا هداق انرشلا موحرأا حاترا دقو 9 ١/59 ماعربأني

 ١ 7 : ا ع 0 2 عا

 هلامعاقهدعاسو هب وع 50 5 هينامأ نم ة4.ئما تك اها ذإ

 ةماردإلا خسرات كلذ ن“ تدعو روكشملا ةداه>2قو ةريثكلا

 كراخأا ٍ رف 5 اي تمرح لق تك نحل قون

 كلدالا

 هدفا اول ولا ةدد رك ةلامم هللاهعر ع دقو

 : أميرعل اده رباربف 5 ىف م

 مرتعا ريدملا تانج »

 نشا نتا ا وعارف نر ةنموسولل فاطر

 0 ا ماعلا ادندجا اهرب تءاج

 اماظنلل فلاخع هتاالاللنا, امره قوترضللاء بت ىلا
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 * هر ةدال 0
 اب

: 5 0 2 

 00 اما ل صانق ءذاكون وأ لضاتف نيرو اال

 ةق١اصللا لبق هن كب ةماقالا مل 006 هي 57 ودل تان 9

 . 4 اطرريل يتلا ندم كلك لع

 #« ةرذثع ةيداللا ةدالل
5-9 - 8 0 

 هه ءدصتوا زادوسلا ىلا ققرلا حا اها 5 0

 ادهم د كل اهدا نا مزال ا ١ تا ا 0 روشدم ردصيسو كه

 4 6 هةر اغلا ةذاللأ 0

 < اوبرا م ةمرللا 0 3 الغلا اهم ا كيتا لع م

 ةيدرطا راع تندم اعده نات ايفا( عيوبه هلع

 ل لا يي غالاو

 رق هيك هس رياش ١ 8 ةرهاقأ اريرح

 (ىلاغ سراعب) لعل تالا



 ل مهزوج تكلل ناد لا ىلا اود

 ىضارالا ريغ نم ةمداقتا مئاضبلا لع ةروك هيلا موسرلا

 ا مئاضبلا كانت تناك اذا ام ةلاح ىف هنا الا ةبرصلا

 قارشا 0 ئرخا ةةيفالأ أ كا واق قرط نع اا

 اف ع 9 ودضرلا درع نانو رجال رجالا رسل ل
 مئاضبلا ن ها ولتم لع تكيحلا اد ئراخ 5 ةييفلا يورع

 دئاوعررةتنا زوو .جراخلا نم ةيرمدملا دالبلا ىلا ةدراولا

 ما هردع ف بدسم ناد ل نم جرت ٠ يت مئاضيلا لع

 ناآكلا ادهم اهردصإ ىت ل ا ىلا و نم أ ا

 1 4 1 ذأ 2

 ىلع ةطاتخلا ؟احلا ةطاس دتتال نك اوس ندم ادعامؤ
3 

 2 5ك
 35 هك ه4هف ام فرعا 3 ا ديوتشلا تايد نم 4مح هنأ

 هوجو 1
 <« دنا ةفالاإ

,5 
 بِ ا 1

 د7

 ماعلا 1 اللا ىءارومتع كلذ فالخ رشح نأكل



 ل كقو لك و ىلإ ليفلا اذه "رم اهردص ىلاتاروشنلا

 راظن سا سائر ىلاو 5 رهالاب ةيناطيربلا ةموك_1لا لارنج

 وسل هللا فانا

 « ةسماخلا ةداملا 9
 ا نس هلو ور لع ا 1

 ةنرصلا ةيرازولا تارارتلا وأ ةيلاعلا سصاوالا وأ نيناوقلا

 روشنم اهنمهئارجايردصنام الا اة را نة ردصصت ىلا

 اهنا فلاسلا ةيفيكسلاب ماعلا كالا

 # ةسد اسلا ةداملا

 نايبي ناذوسلا مو 5 انا رد ىلا ناومنلا

 ةيسنج يأ نم نييبوروالا حرصإ اهبجوم تلا طورشلا

 01 ك1 لل وأ نادودلاب ىكسلابوأ ةرجاتلا ةيرحب تناك

 ةلود هنأ اعل اة يديم ووش تائايتما لكييال هدودح نءيح

 لود وأ
 ©« ةءداسلا ةداملأ 0

 ةيرصملا ىضارالا نم ةينا الا تادراولا موسر مفدتال



 ا 6١ يا

 8 ةئااكلا ةفاكلا ٍِط

 ”نانرفلا ىف هيدا اة ضي لل
 نوكيو «( ناذوسلا عوم 1 اح ) بماي ذحاو فظوم ىلا

 10 ةلالج ةموكحخ ىاط ىلع ءانب ئودح ا 0 هئايعت

 اضر ردصلا ىود_> 0 نم ١ ا هتفيظو نع لص لو

 ةناطرلاةموكسلا

 يب ةمبارلا ةدانلا ١
 هاا وكلا ىلإ ملاوللا ف ىماوألا ةدكو نوانلا

 ةموك> ةرادا: نيس اماش ند قلاو هه لومدلا نر

 ةفيك و اع ءاونأ عيمجي هيف ةيكسل ال و ىدجم ٍ رقت وأ نادتونلا

 “< أرحس) 1 مدرك 0 اد 507 امف نفرض |او اهلوللا

 ماو الا و نينا وهلا هده وماع' م الان نمروشتف وخاف د

 «نادوسلا ءامحا م لع امل وعمم رسل 3 زوج جئاوالاو

 راماحل داب ملغ بلا تارا عار

 هم جح

 ها نيناردلا مم ةذل ةبآ وأ نوناق ىأ خسن وأ وح كح

 عيج روغلا ىلع غلبي نأ ماعلا كالا نعوم جئاوللا
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 1 اا ةدالا 00

 ئضازالا 07 لع قافولا ادد 8 كادوذلا 451 قال

 طوطخ نم نيرشعلاو ةيناثلا هجردلا ىبونج ىلا هنئاكباا

 يو ضّملا

 .: هرم هير طا ادوذلع طق اخ مل تا َّىح 0 -- وو ا ها ا ل الو

 3 ١م ةتس

 ا 1 رانا تك قا ومارالا ب ان:
 حك

 6 ادقو أمم تدعو 55ه ا نادال هر و د 03 5

 هللا يلا ةلدلاتم ةموكسندالا اينمحفا

 12 داع لا رى

 00 [داا انعدم كلل مار الا ع اقنان

 ك« هيناثلا ةدالا

 رحبلاو ربلا ىفاءم ىرصملا ىلملاو يناطيربلا لملا لتي
 :امف لل عتس الف نك اوس ةنيدم ادعام نادوسلا ءاخنا عيمج

 طدق فردا انلا ذأ
 أ



 زياكناالا يلم ةلال اوكش دام الا اهنذن ىلا ة ا

 ىودحخلا ىلاعلا بانملاو

 صوصخ ماظن عصو يرورضلا ند حبصأ دق تدخكو

 ةمزاللانيناوقلا نسو ةروك دلل ةحتتفال ميتال ةراد' نحال

 نع ااقالا كمل“ نم مح ظعلا كالا ةماع وهام ةاعا رع ا

 دلاح هم 6-1 امو ن ١ ذأ" لا لاح لعد 1 رةتساإلا مد 38 1

 ةعاو-لا تاطايتحالا نم هرج ص

 ةلالج ةموكح بلاطع 0 1 ىضتملا نم هلأ ىدحأو

 َْق - ل 37 تالدو ملأ ىقح ن وم ام 09 هين رثملا ةكللا

 ءارحا قو كاكاو 23 هلا ىنوافلاو فا ماظنلا ع

 ىداو قاحلا هةموصأ هوحو لج نم ا ثدحو

 ان ةرواخنا دهحمملل ّ !اقالاب أ ادا 2 ا 0

 نيعقوملا نك أف رارقالاو 0 1 56 كلدكف

 لع 1 الا مزاللا ضيوفتلا نم ايملامي اذه ىلع

 : وهو ىنأر ام



 مد نادوسلا هيقافتا زهجدس

 اغا نم وه ىذلا امهخ ةن.س رباني اه مو ءاح ام

 00 1 10 اى ةيرقلا ةرازولا خمرات يف مايالا

 اوسأنم هليل نوينط ولا ىةمفنادوسلاف 5 يالا ةير هلا

 ممم و مابا 0 مهلاومأو مددلب ظحاودبو هللا

 2 ةيامئلاب يلاغ ا سرطب ةقاف الا 0 0

 ورك دروالاو ايوا رظان هرايتعاب هن ردا ا
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 ةقافتالا هه ص وصت تناك الواد اطير 0 نع هناينلاب

 : 0 ِِء 5

 2 أمصن ادهو انه اهدنا 5 تم ؛ار ى روم لك مم

 2 2 0 ا

 الح 1 تحلم نلالج تموك -

 رمي ود لايبلا بانجلا ة ةموكحو

 ل دلل ناذوقلا ةرادا نأشز
| 

 4 ااد نع تح رح ىلا نا ونلا مجلات صعل نأ ثر.ح

 مدلك نئاشولا حان ناضا دع ةيودلا ةمحنلا ةذلبا



 ةلاع 0 0 ا كيل انادعا

 هلا يكل ميلظملا لفتخلا اهم 1

 اعاف 2 كانط داب ا كام م ادام خيرات 3 كالا نكتب عدلا

 0 تاعق رك نا ث ا و ةردانلا ةماهشلا كيف 01

 ها « نيلءاملا ريصن هللاو لعلا شن ىف عاس لك كب ىدتن
 قيفدتلاب ناكللا ىود تح هنالك نم جرتملا ىهتتاام

 هتغالد «ع:م رضاح لك دا تا د تاوحإت [وداللا

 هرطاخ ةعرسو هير سأ ةنةهو هنأ ةوقو

 ةلطح قااذا ليلا يشم ىلا يس ا

 00 أامف ضح دقو نإ رضاطا ىلطل هاجل 2

 0 اك امم اص لا فاحلاو 0 هال ءادتقالاو 00

 نبوغنلا ف مك



 ا

 ةمالسا قيرط ىف ماياو اوريسدو قيقا مهماما نشكتتل

 2 لصو بردلا 0 راس ند لكو مااسلاو

 :حالسلا ىهف ةدارالا ةوق ةداسلا اما انصقني ىذلا نا

 ةدلرإلا هدف ع فق ىقءر 2 0 ىلا م خالأ

 لمعلا 520 0 00 تحرر ا 0 ةنوقلا ه.نطولا

 ا - السقا 0 0

 0 1 ها تاتا ابل 00 دة هي ناتلاو

 001 دك نوير يزرع هيدعسا الا ذا الو هقلعانأإلا

 اة ردعلا تودو:تايفعتملا تديش كرادنمتجرجاف:ةيئطولا

 ىلا :رظنو هيلع ميلا مدسحم ادم اهب اًنلبف ةعانصلا رودو

 اهدمل 6 هللا 0 000 ةا تل ااامأا اطل نيتهاب مموق

 قاهرمت نك ىلعلا 0 قادرط نم قرا ة4ةةياح هدفا

 ”ىدلا تن ٠ عل 0 3 أده رع رصعلا أده َّق انينطاؤم

 انئد عر الخدلا راشتناو ع نانا ل عم 1 هلم لوبدمل
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 ريثكلااهف ان داليك ادالب ناو .هتمعن مهلا ممهو اهب اهم اوريف

 ثيذلالواو ةكرابملا ةضهنلا هذه اهف موت نأ دمال هلاثمآ نم

 رعب م راق

 اليلق تيطخ م دا: كيبل 21 د ممسأ ّق 0147

 رودجتالمماو رس منع ءابرغ 6-0 نودع ةالالاعا كارد

 كنعد الف ءاربكلل فازتلا ىفو ءارّدفلا سعت يف الا ةداعسلا

 لمالا ناف 1 مهم لمؤت الو كلب ىلإ وج هرق هلعفام

 : 6 عئاض مق

 سايل فود الا صوم ظفاقلا قابلا ميورط هناا

 نم ةحار ؤئمينلا نم ةضن فاول ءاضعالا قاها طل اال

 يي هوا نسا دكار الل ةعزول بحاصف ءارقفلاب الا لابلا

 هذهو هد تهد انل امو . هديعاش هوقو روقلا ا الا

 ءارقفلاب الا م مآ م ناكرالا ةديشملا ناينبلا ةيلاعاا يارسألا

 ءانغالا نولمحو ا اسو ةمالاةوق مءارمفلاف

 نيلفاس لفشا ىلا موطق-١ سون مين اولعنأ ندا ءمانكأ لل
 ءارتقلا نيب ميادلا اورثني نا ءاينغالا بجارف



 م,ة(نوملعل دل ذلا و نر اع نذل ىاومل له لقت)

 00000107 ديف ادم ركمتو نواهاج حو كوملعتم

 ْ ملعلل اوه ايانب 0 ريخو اهؤام>وو ةمالا نانعأ "ال, انما

 ه1 دع كاملا فيو ل خلا لود فس دلخ هةزاتم

 رول ماعم ىلا فيك أ نأ ميطتسأ ال ةداسلا اميأيلا
 "اال دن احلال ره افون ووكلا لمعلا انهت

 مدعم ريّتفلاِب دصقأ الىفاو سئابلاو ريتفلاب ربو رسرابلك تاقلح
 اك  ةياماطا اذ نيئابلاو ك1 م مور ملأ ..ديلابو لاما

 ةماكلا هذه لهاج هَ < يبعمج ةبالثأا ءال ءه 1 5 ا ١ امأ

 ناسنالا ىنبل امصو نامزلا اذه يف نوك: نا حصيال يتلا

 اان 1 الم تاءازتخالا هد كغلل ىلا .نامولا اذه
 فلاس ىف اوركّذ اذا: !وناكماوقا دنع ًاميفر اناكم مللا هيف
 تاج فءضلاو ىلعلا راو لها رك ذ زبر رصملا ناجم مايالا

 ناطاسااةزعءو ها اربكو ةءفرلاو ومسلا ماما طوهسلاو ةرملا

 الجرالا نكي مل كب نيسح ناف .قّحتي داك انامآذا معن

 لينمأ 00 1 11 تلا نارا كلوا"



 ل

 مه ؟؟

 داون جرم اتاك ناطب اظل

 1 او انه ل لانا لا رعلاب

 لع ىدتف اضل الا نشل داديندالا نال دايس: راج

 املالقتسا لعامل واحلا ياي فلرحلا م> الظ ىفمالا : 0

 هتلعربست الاحاشلاف ل

 نكلو هاقع انلك فرعي ا لخرلا قا

 تن ومماتلا هلا نمل م قب ل ىذلا لجرا

 مسدلا َّق 0 لخدب مما نيب اولخد نذلاو نونثا 5

 اناس انننةلالتختالا نعد تو هلع نورا 0

 لظ رغ ا لات ؟عاتم نا انيف حيصت تاو اةيمو اك

 مهتحيص ذه (ناك امم لعأ ًاونرعا لا هدتسي ناالا لدا

 الا ديرت ال يكبلا لالقتسالا اذه ماما نحو مهناتبب اًذهو:

 ىقمأح الس كانه سيلوانسفت أ نع !,ب مفادن ةيونعم ةحاسأ

 تلا مدلل حالس ريخ هدحو ملءلاف . ىلعلا حالس نم "نتا

 "0 ناكملا لالتحال ىنجالا قاسف نامزلا اب ردغ

 ناكسلا
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 اهامسأو أ ارد ند داعملا نتا نم ل خسراتلا ب اهنف 1

 ةمالا هده لع د ا اس دا لإ رعرالا ةلزم

 اداوطأ اهنمجرخأفاهءامسأ 0 ني فرع ال نهو

 1 اع يووم اهيناذ ا[ عرذأ ن ما 7 لع لك ىف

 ' هر

 ةمالانا ىلع زاهرب كلذ ىفو ىلع د ناش اذهناك مذ

 ةيقارلا مالا نيب رك ذن ىتح ريخ داوقالا اهصقني ال ةيرصملا

 م و ةلحتلاب

 نم تعلق | الكولا نم اكلك برغلا متأانيأر اننا

 نأ نيبلا 0 0 ما تال تكلا < هلا هواودا

 - اكو اببدغ اح 00 001 د كا

 د داك تيرا من ا را اانا! الام

 د ماا هع كلل وتنانتالا مزاول نم ٌمدنع اهنال ةماع

 دنا رملاانيار.ريبكم او ناش بيع ةيلالتحالا ةموكحلا هذه

 ىلا هذه تعرسا عفان لمع ىلا ةمالا تدان اذا برالا ىف

 امولعنم هتيسك ام ل كرس انا الا كرد نواه



 ب ىلإ

 ل َْق ةمالا كيب ا اهءاول دالمال عفرتو قع رمي

 دادسلاو حالفلا قيرط ىوسلا

 فتن نأ بجي خيرات انل رشبلا لكتك رشي ةداسلا اهيأ اننا
 و دم 4م 0 ل راعلا نم 5 دحو 5 لع

 11 مالا ملكو ةمالا هده نب قزفلا نا . انلاما طخ را 5
 مع فو رمح لك: 0 ل اللا لوز.ال ىونعم قرف

 ةضفو وه هد نم ضراالا روك مرام ١-٠ [تنيملا اده ىق

 سولاف نم ضال انني كتم وكلا سوا جنم اوحمماف
 قذاللا ناكل دهان! سراو سس هد

 نادملاو راصمالا نبب انرصع

 سابع رصع ىفو لوالا سا,ع راد ىف مويلا انلافتحا نا

 كلذ ميدقلا ما كد ملال روددريشتب قاتلا

 دفا الا لفاملا . ناطاسلا ةوةو ةمظعلاب له الا خيراتلا

 0 فود ري ربلا شومحو

 نيل تءاسأ ناو ةلهالا ةئوكت ابا نال 5 ا

 ةبرصلا ةمالانأب انركّذن . تادعنا دعت ةميركس للا
 ملل 8# تسل ده



 ع ب ٠ تلقا

 روضحمىلا هتوعد مهتيبات نيرضاحال رك شر عورشملا بحاص
 امدمن للملا دبعملا اذه سيسأت ىلا هعقد ام حرشو لافتحالا
 : لاقوهللا همر فتؤف ةباطخال موحرأل

 ةداسلا اها

 ىلاوجهرق كب نيسح ماههلا قب دصل تر داع أ

 را هكذا نكشلا نم هقح هتيفو عيطتسأ نلف اده هلع

 0١ 0 لواو ةيملتلا ةضرلا ىلا, نيعادلا .ةوغدا احتسب. ننم
 يفانرصصق نّْئاو فيرشلا رهاطلا هنادجو ءادن داليلا هده ىف

 مادام ل مول( دج خراتلا ه 2 000 هيلع ءانثلاو هحندم

 07 لرد لاك ولا تدي اماق كرام ليسا اذه

 ردا لاء ةملسلا

 لأ

 'ركقال ارجل ليبسلا ادهلق نس وكل نا. ةدانسلا اه
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 ةحصلا نم بوث لجأ ىف ججرتلاو ةنسلا هذه تله

 يعد امين ناموا نم طش و 5 لااا مست ةيفاعلاو

 ىلع نضللا ىلا انووضم كقولا كاذ ق ةيسه

 دالبلا ف فراعملاو مولعلا

 نانخ زويغلا قطا ةريضح راو انكم

 ةسردم سلما ىدذلاداللاءابجو راك دحا ىلإ 0

 ةسردملوأتناكو ةلؤنم نم ةريك ةيلطق ىةيسا 0

 ىف ةيمللا ىارس ىف اكن الافتحا ابحاتتفال ماقأ دقو انبباب قفل

 روف راك نا اا مأف ودلتا ومس سولت 22 مون

 قاض ىحن سوادلا ةدناضأو نينه ولا نواك و ءاطملا 0

 هفقو ىتح حاتتفالا ةعاس تنذأ امو هعاستا ىلع ناكملا مسبب



 كح 0/1 تكلعلا

 مر 5 الا ةفدللا 0 اظءاللا 0 ةلالج ةبار لوح

 هةىئطولا 21011 امم مظفاج اذا متاو

 كاطللا هس علا عاؤأ معبلاو ةسدقم 35 وتحب متبلاطو

 مكتداعسو 5 جيا تندر قارفلاو قاقعاا ؟ 2 نك

 ا اذه لع م معد ادام الااو لدا 8 وذو 1 ىبتنم مانلبو

 لوق ًارذنو 0 قادتإالا 00000

 هيأ > 4 مهسفناب 7 اوربت ىو 5 ريش ال هللا ا 0( مسد



00 

 . .نونتبت منك نا لومل ل كا ءافشلا نودء ادب

 نأ | 0 ؟2.د اوعبتاف كددؤسو مكدجم عاجرتسا

2 0007 1 

 ةءطعلا نم هلاك تاصو ام عم ةيبروالا مالا ىرت اناو

 اكوام انف كلو ,ةظفاحلا .بضأ :اهنرد. لع اتا هود

 تزها رطخاسد ءانبأ 7 م اذاو ندلا ماب اهواسؤرو

 *ىدابا ضقانمند مالسالا ادا نم كتييككا دقلو

 هفرثعا .فب رش 0 هنا 15 ةمن امس كا حاصل مالم ربغ هر دملا

 هناو هن ةئاقلا 0 :ألا مدقت لوكا نيرديسملا نم نوفضنما

 مهعفرب هرورظ لوأ ىف لعالا ماقمملا ىلا نيملسملا عفر اك

 رحال ورق ا ىمسأ ىلا مويلا

 ىشلاو لا 0 : لا ناختلاو ل دبلوم لا نال ةبحع

 همه را قافولاو "قافالاب ل طاشنلاو دتملا و

 تاك ُهَعلاو لادتعإلاو

 يعاود وهم قوزفانلا نوءاسلا ها لاا رتل



 5 كك

 ردصمو ةمالل ةايح عبنم سرادسملا كلذ نوت ريذتلا

 نوذرعت ماو هاكلا م اهرجتا طولا الا 0 كو

 م محاور قو نأ نودب اهف اومينو ةيلاعل | مولعلا ا حا داو

 زب :ءلا نطولا ةمدخ هيف مساع بجو ىذلا تقولا ناح الق

 ءادعالا مهسال الاصن اوراصو ءادعلا هل ادار هع اووف

 اا ةنلدلا اةيدتلا نوكتت ناتءزع لكل ا كو

 ااطأخا نع عدار اياندلا نم مصاع نيدلف . بدهملاو ميلعنلا

 تالا كبح لج اثاضفال للعم

 اك ىف نيملسملا ارخ - ا ع ًاققد.م نحن انثح اذاو

 تا ا[ علوا 3 مددؤسو مدحمو مكالقتسا عايضو داليلا

 0 ندلا نعاندعتبا اناوهو ا تكدس ىف هعمت2 نا

 لو رجم 00 هيهاوت تانت>او هرماو أ عابت ل

 6م " ناكرالا ةديشم نايلا ةيلاع روصق ىهو م, 10

 نذ ةيلعللا نذارلا 0 ناد ال لانا
3- 

 1 ع ردرطوساو

 ا

 30 اوعحر 38 لو 0-2 و

 ءاودلا 0 أهم املا ف تناول أمم كاب توبي



 هل/ا 

 ديزم هجوأ نأ ماقملا اذه ىف ىلع بجاولا نم ينال

 مدسأت .لعا ومدقاو ةيبتلا هلكنع اهمها دلل ا

 راضى نييمللا كما رنا 5 موا ل

 هكاناب 8 ناطؤلا يصل نح ةردجا نونفلاو ةعانصلاو

 ةيقيقح ةينطو ةشيع شاعب نأ انم دحاولا ٌدِحَق و عيات - و

 انريغل الاومأ سهذت الف هنطوءانبأ نم هتاجاح لك ىرتشيو

 عايضلا نم انتورت ظفحتو انيف تت لب

 نريطخ نب 2 ىلا امومح كراظنا هانا ىلردجنو

 رانا نأتلا تانفف هيرو تر هترال تلا 000

 مو ام ذلك 8 ةنشت ودام: ترابك يم لايطالا 03
 ىلا ىف

 ميلعل نأ امهناو 5 دو>ولا انو لاق نك مظعالا ءزملا اهماع

 2 بج ل هدحو 55 3 نونفلاو مواعلا تانباو تلا

 اعاحش الحر د قىه ل ئ طلا ريصل ىتح حورأا 4 هيرعا 2 ريع

 ى«ةلفطلا ريصنو ةيسللا ء؟ئدالاا 3 ةقحلا ةينطولاب اعات

 ف سرغلو دالبلا هي اهءانأ ا عل ةهرادم ةهد.شر 1 تعيش

 نطولان اش *العا ىفو ةمالا ةمدخ ىف ىتافتلا بوجو مهموأق



 00 انا راسا وكم ال ةرهاطل انماهدفو

 ةجاولحا تابقأ اذا اعزب ىتح الف انطوخ عمت اهلع

 را 1ع كاكا 0 ا نا الا ا رانا

 ظ هدد دج هيلي زيزعلا

 1 وو مانا ا ىلا ةماملا ل ايما نا

 نمو ٠ ءاقترالاو مدقتللزيز ملا ملا اده تا لع ل

 ا[ 1111 رار هلم دادنكباللا ادع ر كسي ؟2لن ناك
 6 ص 0-7 ١

 اكو روز كلاما دنع كح ةيتكملاا ةضللا لوأ

 ول ومهتانب الويل ءاحرلا دما ءاجبرلا سرا دئاراظن ىلا ّ ر ىلاهالا

 ,ملغا درب ظملا ول مهنلكلو .ةميسإا تاقنتلا كلذ ,ىةلك

 نيماعتملا 0 سرادملا ٌئدَص هج موملط ضفر,بو

 5 ١ رس روعشو ها ةبرت هرو زمن 6 انعاش ةمالاف

 :أيحلا ناونعو مدقتلا س اسأ ءاك ءج 2207 ةقسالم :لأ رطل 6 ريمعت

 اينغالا م بعشلا بئاغر قيقحتب ن الا نوبلاطي نيذلاو
 ا اةياهالا سرادلا' نئيسأت' لع'نورداقلا مق ءاببتلاو

 تالا نينلا



 قوق لالا ديد لازيا ال هناذاكضاإلا :ئدارأالا مويلع هل

 داخل

 نطولا وحن ممتابجاو ىلا نبيرصملا هللا هظفح هبن دقو

 نود النا هانحاااظ ةقيتح هدب قاعيج اك رطاو

 لوألا قلناك ملاح وه تعشلا نأ نيتو نيميوك لا ١

 .. هثانبا ةمهم.الا هتلكولعت الو هسفنب الا موقي ال هناو هدالب

 نع اولوت نا مجال ن ئطرشملا نوطناقلا نوويسنايلا داعا دل

 خيراتلا 1 عم . ءاقتترالاو مدقتتل اص ريغ هنأ يصمت

 ىرصملا نأ ةمظاقلا:نيهأربلا تدثيواةمراعلا سحأ

 :هتايجاولب اغلق ةقومل اهراع الماك اجرنا تذ ل

 ظ خاب اوناسل حصفأب انعمسي رضاملا نرفلا ىفرصم خرات اذهو

 «اشاب:لعدمجو نايملا نكءاس ةناتعب امل تيب لا

 مومانا قرصم ترام حب تاحالاو فلعل“ قاد
 .لاخر اهتم سرخو ةندعلا :بزعقلا نم لوالا مدل

 عابلاو ةخسارلا مدقلا ةعانص لكىفو ع لكى منك

 ليوطلا



 هتيعرا هللا هاعر مسمسف ةماعلا لئاسلا ىف رظنلا ىف ةموكملا

 تابجاو ميدقت 01 اال اهيع اكو هارت نا

 مارتحالا و ةلدتلا

 6 تود اولد 0 ءادعأ نأ ل 1 ل

 هريمأب قاعتلا ةدايز 5 هد لع أ 1 31

 نشرعلاب نييرمدملا قلعت ىلع لئالدلا 0 ايو ولا

 ًاحن رج« اشاب داؤف » لياملا ل كا متو هنا|ىويذاتا

 مآ 0 اك ةتائاع نم وضع 0 5 ما 00 لك ناك

 ا 1 رار ال الا ا راماسا للا لبس
 ىذا ظألا 'ىسلا را تول نا مويا م هارد

001 

 يوبدخلا ٌشسرعلاب نوملَعَت لوب رد ناك اذا عدب الو

 5 0 ) هتيح نوذرع ١ ١ مف ريمالل ىملا 2 وصلو

 محتسم قاقن قاقشلاو ةميظع بواءاخاو ىلونت ثيح 27 عرج

 رم ىّثب نم 0 هناخو هتناخماينالا نا عمو عانمةسا ف دهات



 تيل وأ ؛ ةصاخ نيب 0 ةماع نيا 00

 ن ويع ىف ىدق ناك"الا لمع ل ومطتولا قوت دعا ماقام

 ةعيدب ةليج زياكنالا كيغوادو ر ىلا ةينطولاف ع اواتجلا

 تفاذءادعالا ءالؤه رظن ىف نيب رصملا دنع ىه ةيماس ةقير

 9 ةعرجو ىحعال

 نأ وودامو+ريمالالاعو ريمالا او اننا ايهتجاهيادلا ل

 اه اولا و 1اراعتنلا فسلم ديك رك حص ول اذه

 نطأولا اعلا لفعش نوال يك لك لبق نطولا 1

 جرم ةتعر دارحأ رافت رم دلاالوم كنيبدق ف

 ةفاكب شاقلا قوت اهيقش نم عمم لع هيف ىذا

 . « ةقومح نم قح نع لوادي نأ نع توملا لضم هن

 ثعشلا كا 37 ةلاغأ لك ىف هللا هظفح ن مهرب دتو

 نايس عراق هلاما مظعا ناو كرعلا فويل

 3 واشناو نافع || بهي ف هربو لكلا تاجود لع ًأهتمأ غابت



 ده

 0 م-هفو ةناشلو 4ماق 2 1 مدي نم م-مفف 2 ىدي

5 - 0 

 ه١ ةسائسلاو مالقالا ماع نع اديعب هتعاتصو هيراحتب لغتشي

 ماتعو ىفإ كفيلا لين نيب رصملاو رم نم مده ءال ءق

 ىلا رابدلاة ذهل ٍ ا ؛ مهلا رتعاو اهل مهصالخا ىلع نانتمالا

 ع 5 0

 0 اواو طرصماهلاحر ءاد 0 ةمولعملا هع 1 أ مهف ءالخدلا 0

 رهاج عوضخلا ديزع نيب : رحودلل ماو قزرلل

 1 0 طذ اع ءلوب رسمها مب 5» ا كار 5 لا هديل مميحع

 اول مذ كايحا مظعأ مي 0 هشاشدلاو ةقرلا 0

 الأ انآ اودرحاو ناركتلاب ليخاو ةءاسالاب ناسحالا

 انالوم ةلالج ماقم ىلع 0 0 | وامجبو ع 3

 اقر ةدلحتلا ىرت قطو 1 هينا ل اواو

 أ لب م ملامأ دّضو 0 هفطا وع بهل اللو نايدككساف

 ةءارقو ءالخدلا لورق لد نا ةينطولا اهف طحت ملاعلا ف دالو

 اجو رح مقعالا ةفيلطا انالرو دص مومعاطم ديالا ِ؟ مدحص



 <ىرسا تلق ىلع ىلوتسا اذا ىذلا ىلاءلا تررشللا نسامح

 هذه . هدو نطولا ةمالس ليبس ىف كاللا ىلا هب عفد
 امرا اللوق را :طولا يه

 اياطيرب ديقف « نوتسدالغ» رتسلا نا سرغلا نمو

 هنن ان رعا را ا ظ كا ظعأو مناط

 لالتحالا ةلئسمىف قحلا نأ ىلا امم ثعب نيتالا نيتلاسرلا فب

 نمليحرلا مملع بجو زءاكت الا ناو نيب رصلا ديب ءاللاو

 داسةلاو ءوسلاةرم.اعسو ءالخدلا ترا ني ىلع .راردلا هده

 تونس الغ رتنلا ف زرتعا رع, اعتلاطل ىلا كلا

 ! !ناكع ا نم هن 2

00 

 قو ةطملا هده قف لافتا هلك ناو لع اك

 ئلاطب ئتاعلا نفسي ثان لا نا

 تلازدأ هيلع خينتلا نا لوعأك اماقر سواهم ىف نا
 نيلزاذا ناك راوسلا اب دصفأ ال" نانو دلك نم دصتلا

 06 ير وصلا بتلدس ك١ راسا ا م *.يمق . رص



 دويقشافل ( هللا مسرح ) ةيلمل انتود عم قانالا ةيبوروالا

 لحج انسل و لالتحالا د يرمز رو نيم الا دلبلا اذه

 هبابلك انع رقاتأ | ردم لبا ةاذيت 0 ارا فر د و ءانانف ام

 000005 1-01 دمو كار الو دالب صئاج ليش ق

 0 11 تاكو اهدا لااا ندر هول يخل مرد

 جوتتس انلامعأ نأ ل ا ل ا اا ان الا

 عدلا لاو ا رق دف انا ىق نك نا حدالفلاو 0

 اماع كر نر موق لع ةزيزعل هل را انئانأ

 اوكني نا نييرصملا ىلع زيزعب سيلو . ابل ىف نود مجيو

 ةمخضلاةرخصلاف. اهدعو اهلالقتسا اهلا اوديميوهدالب دوبق

 د رطقدعل ةرطق أملع هايملا طاواس | تتفتتو أن وى

 تا ع ا طولا الب تادشما الك انا

 طا 1 ىلا ادقه ىف قاو ؟.هيلا انضالخإو هن انتل
 لجال هيف تومأ مويوه ىايح.فف مون مرك أ نا وض

 املا نع ىدم هرئاكؤلا تتلف : ادعس ليس فو ئالعإ

 هتللذ يه ةيتطولا لب ةدودعم تاجرد ال وأ ةدودسلا,



 ةمشب لك يف همايهاو هلم عوذو ءاهري غ نود ادنالر)

 ام لزني ضرأ لك قوام
 ل هدحالا ماين ويدنالر يالا هانألم ايفو

 « نيلبود » عراوش يف اوراس ذا ىنيتسلا للا ةلداج هدد

 دئمو قلو ( ةناطيربلا مالا 1١ ) هيلع اوك شمال نيلماح

 أ مهتما تام نع ميموق ننزكذم ةرتؤلا تظل واللا

 صالقنا ةدعاش كره ني رشمو ىدتال الا نطاولا 0

 لاما 2 ةفالار

 را منأ اب تداس قلارقيتتل ةينطولا ىلا

 ىلا قطو ةديوأ فاعلا كج وم رظككا 0 اهفردلو
 كاكاو لك لا نيلي انقح لا هتحح هئاش 1 بولق 8 تع

 اهدغ نويحو اه ّش لوعفرب كارا م ” نأ ىدالإلا

 ززعل هللا لع كلذ امو . امعفز لوديعإوت

 قدهاج نم سانلا ريخو ريصق رمعلاو دابح ةايحلا مل

 اتمال املاطاو . اهقوقح نعل ضانو اهريأش لمحو هدالب ليسا

 لودلا انأسو رسم قودحم انردان اننال ءالخدلا سنو ماؤألا



 00د الا لس ىف اني نكست - نوفاابلا ةديشو

 ماا هي اكو نيل رخأ ىلا ءاج تأ كوأ قم

 ١ ءادتقالا ارب دج 5206 تامعالل

 اهد<تئاصلا ىف انتماشتلا ممالا ىلا ان رظناذا اننا ىلع

 الا الاوز ةرطا لدتا اراو الد ةدهاغ ةذع ةئاع

 هينيع ماما ةلثمت اينولوبو الا هرمع ن. ةظأل قولو ىغق لبق

 اهزع دادرتسا بلطيو املاجو اهءاهب ركذي هداّؤف ماماو

 نوهازب ةفيرثلا ةمالا هذه ءانبأ ىر م 0
 . 0 0 : 5 ا نأ

 مامز ىلع لوصدءماو ةرازولا اسم نودخابو ادع ساوس

 ء

 وعم وأ مهطو بيماتلا مسن تا نود» ةكلملا ر د

 ادنالربا هذهو . هب قا.تلاو هبح مهتدتفأ نم ةيتاذلا ةداعسلا

 نوبلاطي مه ةءيدصلاة ينط وا نم اهتنبأ ةاكم ؟-اكن وفرع

 ىدنالرالا داؤف امو . نا لك يفو دان لك ينةيعرشلا,ةوةحب

 هدم اعاد لج اراد هلبج نظرلا ةينكلاسقالا

 ا 19| عرارخو فو !رتكتتا ناتلتو ىف هنانلا ىلع |ةنالرنا

 ئهف . ةضاتلا ابنك ادمواككريمأ دالب ىف هناسل لع اهدمجت اك



 د "خه د

 خمراتناو ن وسأيتأ : مثاد مثَد وهو ارورص نطولا مامأ رك

 تعءمحتسا م دامت الاد تش دو لا تاع مأ نع انثدحم

 ؟ ةلقتسم ةرح تراصو اهرابد نم ودعلا تدرطو امتوق

 ةيغاضلا لودلا ايف تربق ىتلا دالبلا هذه ءانبأ متأو نوسأرأ
 لإ نانويلا ةلود نأو نامورلا ةلود ناف ؛ ةملاظلا كلاملاو

 نهانا فويل به ارك وص رك 07

 قالا ةلاتك يدم ود مالسلاو ةالضلا:ةدلع لوضرلا لاق

 )» 0 ءاوبنلا دانا 0

 > ةايملا 1 أدل ىعم هو نما 0 0 ا

 كت ف ا ءاسعا 1 نأ 11 ءاع ىدق 4 1 الع اام اذاو

 هاف زا لك ل.ثا ىلا انوعدن كلذ: لبق ءالذا اديبع 1 5 1 -- .٠ .٠ ٠

 صدام عر 0 5 نأ ان عار - نطوأ |

 : حالصالاو وعل ا 0 نطول ولا ثاريم كك زفو

 دجال يامال 5 رة 3

 هع هانأ اع ا ف رد 0 جتشا تا.ح  اولاو 3 وعلا هسا
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 نولؤالا. 51 الا .هانب اع رختفن اننا فيك نورت الا . دارفالا

 © لل



 كافحا 1 تا

 0 ةقيط 'ٍ 6 لاجرلا 0 تاغأو 0 0

 :مدقي ًاردع فعضلا وأ رتفلا سيل ءارقفلا 0 5 ادا
 نا ىنع ءارّفلاو اوعمتجا نا ةوق ءافءضلاف بولا نطولل

 ا 11 لي ايم لك كلع الار اعيح تلا انتاخ دقوا ودخا

 دا ا اووك ديد ةيفاتلاو ةيرطاو اتيتادعا

 ةيمرللا. اهتاعبدنجلا بطاخن ىلا ةليلعا ةنيرتلا ةمالا
 - ِء

 هانموقل 0 كلف انءار ول 00 هلو هع هللا ىكرنز<#

 ى» انقاوضلا

 00 دلل 2 ردع سل نيداطواا كعفذلا نا امو

 :ىزبك ةلاذج وه لب رادع قلل نم أيا كلدكف داليلا ة همدخ

 ان الا وم لسعال قا | ةلهاو نط طولا لع م

 نطولا هل 0 0 ثلا 4 هك ةماهشلاو ةدورألاد

 كو كا م 9 هأيمتسم ن< م. :طونقلاو نمأنلا ىوعذد

ا ا 4 0 نان اا + ادم حبساو هل دحسا هلا ءاهرأ
 "ت



 ضرالا, ةنج اهوامجل الا صم يل قادس امو ءاسي حل

 ءاك ذو دوق 0 هو اع

١ 

 ىا 0 ث ءالعاو ر - < ه اة نك لولا 00

 كلاطو امك نع قاب: نس اوك

 لك ىلع منت | كئاط خا اك 52 00

 مماذونظي ات ا ا ناك لل ربه م ءاودا ريك ل نءو 3 ٠

 اذاو .ءارصالاو ءا ءارب كلا لقبا 3 اند نع كا 0

 ٍصنلا نا ناسا لك نظ هموق ىلع ةحيصنلا سيطملا قلآ
 مالا نكللو بيطملا كاع كيم 2( لوقف هري5 للا ةبحوم

 وا: ب معا عأو | ا نم مسلا 2 ةمدلا 00 6 ( هديه

 ماصأو : هتابجاو دحاولك مان ةاورك درا ١ ملا ةنمالا تسلا

 ةمالاىلا تدرو عومجملالاو>أ كيا ا 6 جوعا

 ةةيقابلاو ةرتلاوتايللا اين طولا يلو اما
 نطولا ةقيك د َْق ريصعتلا نع 8 ضعيلا ودخل دعلو

 قسرا هلالج لج نابحا نإ 2 ريس فيعص هيب ززعلا



 | هلت ىلع هيف لصشا نم لك لع ىقف هناع

 هصخش ىلع هلامع ا جات عمت ا دهم كا بح ل هنطو: قت ىلا

 ”الاحو صراتلاانرارا - . هدعل نم هناا ىلإ امو هع م م ناو

 ور لوصللا قمم اطعم ا كالا ىنجالا او

 متو مما دعا مهل ينجالا ة ه 00 تاق ةعشر 0 هريس و

 تويبلاورخو سانلااوملظ احر دا نا 2 0 ادا عا 25

 ممدعل نم مهند 0 0 0 نك اومدهو
3 38 

 طو لعن ودتعملا 5 0 ايفا 5 َْق نوعمأطلا

 دع نمكتانإ | ءاّمشو «ئاقشبو عبلقنم ءوسب عسقتا ورش

 نولمعتامتلفاغب هللا امو كتم ةئر ةمالاو يلع طخاس نطولاف

 دض مبا وصانوءفربالو رففلاو لذلا نوفاخم نذلا اما
 3 0 ِ ٠ 5 .٠

 موداعسو 0 عاانه لدبي و ينجالامهاذد الثل ممطو *"ادعا

 هامه .-. - 5 .٠

 فوخ 0 نيالا َ ءارمذ ءاللذا ةقيفحلا ف مف البو اردو

 فاخ نمو . رّعفلا ىف رهفلا فوخ نم سانلاو لذلا يف لذلا

 هنلاب دحدح 56 زيزعلا نطولا ةهردج نع مجحاو رعفلاو لذلا



 كى كلا رصنلاو حرفلا تانار اونذرو دنعفلا اأده هس ع

 2 نولءاستيو نظاحتلا 2 عك لورظن نوررصلاو 5 هراك

 سلا + ,ةمزق انلاحرأ ىلا 7 نع انمهتباهب ارم كامل ن1

 لف ثوعا ناتلا يكت لاننا ىدولا هه

 ذادرتسالا لمس قو قادوسلا دادرتسا لق لاطب الاد دلا

 تاب زياكنالا م 00 ف مود ل عىل نوركذ الو

 ردقلا يفر نمي لاغزياكت ام 2 8 وكلا : نك 5 2

 قدةايسنلا ريش ليال ايف ال نورصلل حد 0
 نطول | تاو د د لص ةايلعا ك1 تطخلا اال دعل

 ١)

 ظ يدلل |-:ذيو هابجاو لمه انم 00 راطخألا دشا 5

 .ردفلاو 1كدلاتت دا نمانمو 0 لاو ةورثلا ىف عمطإ نم انه

 50 هيلق لع و نام ةلوحلاب رعشلا --- ن.ءانمو

 ظ 5

 كاد نوءدخل مما نوتطدو ةيضخشلا نع م اصم لييش ىف
 هع

 ١ لج قلاحلا سيمو كَ 0 عادم نم .عدالوأو ممالئاع



 دل "واد

 00 او قا نمو الغ ضوؤملا لؤأ نم قلالتا

 لعام وو ثح توجو .اع رك نأ دو>ولا ىف لح ًاعيطتس

 01 ادا مرحو ادا فدل اطل و 6 قلعتلاو ادالب هك

 أمو عادبالا كك هش انعدنأو مالستسالا ف انغلاب كحَفل

 5 ءادوسلا دالو ه1 . راعلاو ةح.ضفلاو ةيبملا 1 أنجل

 0 ةنار يأ َ ءادعالا اان ءامدن و ام روم امد>تق

 3 فرتدءا قد يأو اهف مويلا ماي 2 يأو اهاع مويلا

 01 داسسالا هضاب ضقت لأ # هيج أوت ىف نيدترشملل
 دو:دح دكه ناب انثوص 3-4 ائمقر يل لوا 0 انضق

 نضال لدتتو ءايج فر ذاب لج [لاظنالا صم

 دالبلا هده دلتا ةلودلا لا 0 6 ناكل اد رتتمأ لبيس

 كمل ةحرضف ا دل ا ىهفذ ةر هازلا

 22 راعلا اذه كعل لع يا و هحيضفلا 200

 نودرغ تاديسل اقوذدن كو نر راد اكل ماقأ

 عتشأب هازل 0 ا ىذب ض ريق أوس لودر 3 0

 امالسو ةكاماتا كيلا عماجما اودقعو لاث» هد 00 ةرج



0 

 داد زيف مالستسا. يف امالستساو ت و 0 وكس رم لإ

 ءامشلا فعاضتو ءاليلا

 ٍِف 6 2 دكا ةنه ع قي نعد كرش دق

 نيضرتسعلا 3 | | ىاكلف ةبرألا تح ىف ذونحو ه_.:طولا

 ءدالمتها نا ردق ىلا نك ربصلا مس زياكت الا 2 ناك !ذام

 انوناك 1.5 اطلس عمارات 0 اورو اناطي ارامل

 اذاعه ب يي 00 1 اهجيتافمو داليلا 0 نجاد

 نوكرتيو ميسفا لع نودتش اىاك 12 .قيتبلا مااا

 اونا ا اعيشف ا مامز لع ةةوؤسف ثنا

 تيط نع هل لوءطلو ينجالا مامأ معسوؤر نودأطي

 مما . الكمث الكا اليصأو ةركب هدمحم نوحبسيو رطاخ

 قه طاهر ةايلعا لقال نم الالو 0 لك نومدي اوناك

 ءامملا ىف نمو ضرالا ىف نم دبش ١ ىت> دوجولا ني أرب

 فرشلاو زءلا اهم ريدج لالقتسالا اهم قمح ةيح أ (م

 عيذرلا دحلاو

 هل هع اه وح زوما قطولا ءادبأ نم ودل نال



 كا

 |0017 ١ ءالدإ ادا رااك صاف ءانزعا انكدشل - راقتجالا

 ؟4 كوقت نا عيطتسل

 00 1 هياط لا هع قاس :نطعلا بكراك

 قودحم هبلاطللاو ادا 1 جاجتحالا ربتعإ وهن زماكن الأ

 11 اق 2 بجااوات ةققاخو ذا نع اجورش ىلا

 سوؤر لع زياكنالا 01 ىلع ادعوك ارم ىدقاال نكاح

 آو ديالا » ىلإ اماتسو: 4مل كلم صنم نودي مهل دابشالا

 .؟وبس عوارزو اهم هافو أطخ ملاءا] تمدق مدورعو مدوعو

 0و كابا مهسوؤر تنح دقوا نييرصلاب ردم الآ

 ال و مراكف ١: انرداجنا تاون محلالّقتسا ناينب

 نطولا اصم مهلع تضق نا 5 هلك الثلا اَوَرْبَظِيَو
 ةأ مماف ناحيم 0 مايقلا مدعو ةنيكسلاب ىمظعلا

 كا عيطتسلو انهن انو املاح كدت ةدن ثر ةحا

 اهدصاعمو اهتاغر نع

 ا” انيرلك املا نطو انيلع تايصاذما :تانداحلا رع

 نانا سات اع قادني اان دجال مانتدتفأ نطل دعا اع



 ح مآ

 اذه نديم نكد رد اوام كفو . ) اك ع تذ 0 نانا

 و مدح ناك فل ا رع 5 اا ا 5 ميظعلا ن . طولا

 4 فمقو اي ا ١ ر ةلود ري لنلا: داو أ د

 ووحو "ضقل لع 0 نادر مدلا قامثشنا بس اليوظط

 ةياذلا هكلاصع مهن. دحا و لك ا ممم دوعقو مماز

 لاشلا مدغ أه وتمر هو وتفلو هر دكت ملظعأ هوذك اوناكل

 اناطعا نم نوبتلا قخ ساه هك رزادقو نا 0

 ك_كوأ تس راس ا نطرأ

 ااا ير كاسات نأ ام اوأرو مروبق نم 0

 ظ ظ ناسنادتمل
 ونا ىدلا طولا كذا تقاير اسئلك مي اانا

 امكان انت داك مله مدقنأ . نص 5 ١ وق تا 5

 الجد 7 2 ا ا امل لوقو .| 2 5

 لاح اب ا> وةداسلا ايداع هلا انراند لع ل ا 5

 هأب ريبعو 1 0000 م هلو ا 5

 عض وم 89 راد.هلأ 4 ةعفر رادلا كن كني 5
 نيب



 سد جا

20 

 ضم لا له وا 5 6-00 الامثو ةزددو هعنع

 ىنجالا ةدارا دنت له + اماَدش ىف ريظن امل له + امتالب يف

 0 او 1 هيدا لم نا رخل نم ةمأا قالت له ف اهريغ ىف

 نئاذخاو ليخدلا دوسي له + اهرايد ريغ يف يننجالا دوسي

 ملال 11 161 اور نب «ار مع ريغاشتت نيب ققانللاو

 ءاته ىلع مأ ءاّدش ىلع من 0 01 ولأساو < 0

 هلع هللا مذ نواعم ناطوالا ميال و مالستسالاب لهو

 متاوكب قيل لهو . نادلبلا عدبأو ضرالا ةنج يهو رع

 هد ارا دو ناخلا اذ ع اوضو نا مالا دن تا دا

 نو رغا م متنأ و ةلدلا

 دجنو نطولا بح فرعي رم ءابالا نم انل ناكدقل

 مجاهاذا اونكف. دوجولاو ةأيْلأ ىنعمو ةءارلا فرشو ةمالا

 كل مكاح ني ها رخا ىلا الهنع نوادي عرايد ءادتعالا

 دف ايسفذ :نصم هذيهاو نيرساخ م- اقع ءأ ىلع ممددربو

 2 قورعلا اذه لئاوإ يف العن اكن الا ءادتغا نميتسلم

 نل اس ةرما مانا يضخالا اًهداتلَو 5 معدص



 كما م ا

 لهو ا نحو له وا هم 2 : هناا ةفافجحا لاو 0

 07 ار يع 4 00 ٍِق ءأر ا

 0 - 1 يفد 7 و د 9 - ءا.حالا

 ائيَف ناك نا ءالتعلا ردتيلو .:نا وهلا ماما و لذلا ماما ءأ1

 ( ءانقو ا انيف: تراك ناءاموالا ءاجاآلا قطان لسوء الغ

 ءاوهالاو نطولا ةديفس نودع ماسع نيب رصملا ةلك ممتجتلو

 رحببااو اجلك نم ةلزان قءاوصلاو فرط لك ن. اهم سعلت

 ريدشتو ا عنج نأ 010 4 َ 00 أ 3

 ابدلملاتيقاعتو 0 تدد نا تاو ديمو اليبوط نعالا ق

 اذا ليم 0 اة ةيقلخ هق ةاعلا عروسلا رعممايالا تار و ماظعلا

 ءاضق مطاع ىوهتممو قارفلاو قامشلا مدئار نودرصملا عاد

 ةديعس ها كرنك تس لا حال ةاملا

 ىو نست نع مولا 3 ه قر مهم ىج أن ف رطلا اروددر

 ضرالا كلام يفاور ظنا ورا 1! كي ءاا واكو ناط والا رئاس



 ل مهم

 5 رهأقل : 1

0 
 اعلا ىنطو ءان ل :أاس و

 .ق ةمصاعلا ءانب ا 0 فوقولا ىلا ىدفت تقا ام اط

 لسا الاوان رتخاا نطولا نوؤش ىف ممداحا ماع فتقوم

 هشة و ميظعلا نطولا ادهريدمف موس وف ىسفت يجانت 3و

 ا ا لا قا قلع دعو ةييرعلا راقلا هذه

 0 هاما فوقولا ىلع ىينغحشام نيةداصلا نييتطولا نم

 ىنامجت اه 0 ال امو ع ةاكدزاو عءاوجا ناك ناو . ةلذالا

 3 .كومرحت 0 [ 1 ل ا ماقملا

 ا 1 ارد طرا ف ركشلا تيرضلا يسخن

 عافدلل ناسالا كر ناءملا ىرأو الالحنا لحنت ىناسل ةدّقع
 ةسدقلا ايقوتح نع ةلضانملا امنب ةاداملو ناطوالا هذه جوع

 مايق ريخ 2 و مايعلا و

 عامجالا اذه ىلا ةيعادل زيزءلا نطولاةلاح نا يرمعلو



 دل جا

 ال ا نح لعدتسا# نم جر صم كرت ةلودلا ةمالس

 907 كلذ ىلع ةدعاسملا ىه

 تيسدلدلاو ءادعألا لاو لا 00
 اواكوتو هللا اودتتعا لل اناطلس لع باهرالل زن

 ؟ل ًادنف ايناطيربل مويلاناكاذاو ىلابحىلايللا نأ اوملعاو هيلع

 رصم»مالسلاو ةالصلا هيلع ميركلالودن الا لوقا ورك

 « هللا همصق ءوسإ اهدارا هو ى هللا هلاك

 ( لماك ئنطصم ) ١م ةنس ىناثلا ىداجج ؟١ ىف رصم

0 

 قالاملا ؤرابقاب ةينطو ةياط ءاقلا عاش ههر نان

 ةنس ريمسيد ؟© ةمخجا موب ءاسم ةعسانلا ةعاسلا فصتنم ىف

 لوط نم يرتت دوفولا تءاح ىتح ةرهأقلا ةنيدع ١دده

 : ةيدملا ضف أدهو اهضرتو داليلا

 يس سس ادا



 ل ماك

 || 17 ةطوا دم وع لعشاا نالءانمزلكمالا عنم منامالو

 الو لقاغ اهلبقيال لإ يدك الاو تاللبع زنا نم كلذ ريغو

 .نم. اسنرف باحسناف . لاجرلا نع الّضف لافطالا ابتدصِي

 ةيرصملا ةلئسملا ىف ةريخالا ةملكلا نا ىلع لد ال هدوشف

 ءاشام ىلاريعم ىف زيلكناالا ءامي تلبق اسنرف نآوأ 5

 مك 26 نع اهو داعي تاي اسنرفا تناك اذاو.. هللا

 .لك ةنامآو رصم ىلع ةلاجلا نالعا لبقت لبف ايروا مالسل

 27ئمقالا قرشلاو يش رفا فو اوبف ةلمتسملاوةلاخلا اطاصم

 نك يع كاع ل ل ناطور لجو

 نو ..رصم لع ةباملا ارتاكتا ناعت ىتخ ةيلملا ةلودلا نبأف

 01 د كلل دا اعلا فاتك تر اءاموم ىلا امالل

 .ةقاللخا نمو اهحور ةينسلا ةنطاسلا نمرصم نأ نيقيلا ملع ملت
 هلي را ذأ انف اهدا تاك عم ابقافتا ناو اهداّؤف

 اذ ما دن ةعاغ اذا موج واهس اه 0 هل لب فاننا
 مظعالا نافكنلاةلالخ نا ورضملا نِظب لهو  ةيلعلا ةلودلا

 لدي دنشلا ضرالاو ىمايسلا ءاهدلاب ءاكلاعلا ل دول



 ب نو ل

 ءاش د هردب هدحو هللا ديب ليةتسملاف ءاجرلا

 قاوجر الزم 15ر 2 نم م مطمملا ةدب يك ا ل

 رفاكتلا ندعو ع زيصفلا لوهتوت اد رصم نم

 ةفيحصلا هذه نوأ رقي نذل نييرصملا دارفأ لّممياَذ . ةمعتلاب

 هذه تناك دقو لب وهلا اذه ىنعمو ةنامثلا هده ىنعم ةلذاسلا

 نا » : مهل وهو ةملاسلاب نبي رصلا ىلع ريشت اهسفن ةفيحصلا

 هل اجح ايلف « رايد نم اوجرخ زياكتاالا مللاس

 تالا ناو لا تعملو ل كلاتو

 1فعتلا ةليظإ منه لعا طق اناؤهو ا سوءاسا 0

 ايف . اديج كلذ نوفرعي مهسمت | راظنلا تارضحو . ديدشلا

 الا نكك ل مهتحبصن ةجيتن نأ لالضلاو ءوسلا ةفسالف ىأر

 نيلئاق امسمن ةحيصنلا اومدقي نأ نم اولدخم مل ارامدو ًبارخ
1 

 «بادعلاعاوا لكن ولصتس كت اةنوب معلا ١ ولات منا 2«

 عداخملا ب 0 مدل نأشاةكفم

 2-6 ١ ناعم لكىف لوعمشتل ءودسلا 2-0 رش ان

 انريخو ميظعلا ءالبلا محم لعرح هدوشف نم اسلارو جور



 ليووتو نا
 كا 0و 13 ناردلا ادع يح سدو

 ع ا َىَح هذ وف نع أتسارق ءالج رب->خ ناعا 5

 نييردلاتددهو ناي رصللاو رسمه قى ةءامثلا كداعلا قاويا

 - 23 01 دل ماب نيناطلا امرك نياك هلا

 دوا ة

 ملعممملا ةددرج 0 01 واهدوعوو 0 !

 لكشل هتناعاف ديديملا اراده قداعأال ياكم ةصارفلا تناج

 - هرشتب زاكنالا نم ةرومأم وأ ةفلكم انا جذسلا هنم مهني

 0 1 هوم زا ما 5 كلمت ملقا ةدب رد 5

 لالا هيفا نايل ديعولاو ديديلا فاخئال دالي قلما

 اك] تي ملقا ىرف ناك نمو . ساس>ا لك قوق

 ام ملعقملا لقيلف . هحعرت مفادملا الو هبهرب ديعولا الف ىلزلاب

 اا 1 م ارامل ولمت< هي زلاكنالا ا

 لكبو ةنازر لكب زيزعلا نطولا وح ايلعبجاولا ىدؤن نحنف

 | 6 قوص ءانلامدذلا اسوم ىف توع نا نودتو تاتث



 كك 3 م

0 

 : هيف لاق اناطخ ءانثالا هده ىف هللاهحر ىلا تعتتلا

 هذوشافةلكسم دعل ةناغلل ةّئبس ةيسايسلالا ودالان[ 2

 تنسخحا ًادالب نونو اوداكو نيملا ءاربكلا ضعن رهظأ دقو

 تاملا تح ىتدخ ىلع تبان ىنكلو . ممريغ هن لحال أ؛ مولا

 ىاقلاالو لالا مفادملا هنجن ١ نا عافدلا رع نا ىداعا وس

 رع فامتقت ملاذا اننأو مايالا ىدم ىلعءيرصم هين فوسلف

 خان لو الاه رجللا عضن لقال ىلع انناف انتايح ىف اندابجو انا<

 أندعا ىبيي

 يا كتهج نم ءايئا دورو مدعل 0 كاع اول

 تح ايفا ذل ولو كيلا اذنه لوضو درس ىذلت ككل

 ؟ د كحل

 «ةنئطلا تااوملا هتلضا وم مدع 86 بيسلا ناك دقو:

 تيضتو رصم ىلا هبيسإ تلز ىذلا دوفيتلا ضرع ىتباصا

 ء : ةيسابسلاب اى املا: ىدتمللا يشرع

 مل ع اثتل



 |0111 11 يرو هدالب ةلاخ اوقرع يدل نينرنملا
 اردكلادبزع ةيزياكذ الا ةموكحال ةيرمدلا ةموكملا باطخ
 'ماخفلا ءارزولا تار.ض> مل 6و 5 93 مذا ميظعو

 اا طاو اديه تورك |[ تيكف ابشن كلع ال رم نأ

 "اجلا 0 نع ارتلكنا مهم 'ةرازو ف اطت 2 لإ 5؟ ىربخا

 ؟ةياعلاةلودلا ىه ارتلكن !لوف اهعم اهيعىفةثناحىهو نادوسلا

 0011 در طاامدم قو كاطخا اذه نمل زا
 ظ عمتجا اذا اذه ئرذلا لع نوتات لغخ اف : تالجنلا

 ؛لوقي ىزياكناو « اهتيار نع مفادن ىدالب » لوي ىضر

 ءيفازتو -كالمالا 0 وعلا أع للاطل قد »و

 0 نر ىزصلا ميلتسي اذام ذك دنع « انملاطمو اهلاما

 001 كوفرعإ ءارزو رحم ته مهلا ريغ مع 4و ل ل

 53 كو ةسعؤاو 0-2-2 اكو رسم لكلا

 | ىلع ةظفاحلا «رتابجاو كولا ناودعل قتلا ماتانباالو لق نم

 ةسدقلا اهقوق» نع عافدلا ىف توملاو اهتمالس



01 1 

 در محا انب اهياع رو تاع غلبأ اهلاطم لغ ارتلكنا بيدا

 يعم كلزأت داق ناطقعلا 0 تارا نك نا لوم

 نيتاه ىلا رظنترصمو . كلبق هتحتف ل مان لو اف نك ناد

 تاربع اهّؤام نيدل لب بارغتسالا نيءب نيتميظعلا نيتلودلا

 ةحدنلا ءارو امو ةحيتلا ةرظتنم

 خب
6 

 ظو ىنداوا
«ِ 

 نيسوق باق ار كمارو ان ف نو فراك دا

0 
 َْن

 5 ن

 مورق هدوشو ْن :عاسل رف ا

 'ريتماو ىرصأ هلأ تفتاوإ د + يذلا ع نكلو . هيف برد

 :نع مفادت ارتاكناو اهنيار 00 مفادت اسرق نا وه هنا

 ناءارتكنا لأآق ةييبنالا صر ةمرك ء اع كلا

 ! ةدوشفنم اسارةدرطت, نا يآ هلك نادو لا 00

 لجر ىلع اذه ةيرصللا ةموكملا باتك ئرق ولو

 ىنايسلا اهزك ص واما وحأب لهاج 5 ببي رغ رسم نع ديعلا
 . اهتوهح لع ةظذاحم ةموكح نمرصم ةموكش ملأ ١ : لاك

 ةمفت ةيركب ندا ا مو ايكالمآ لع

 5 0) لات لكل ةودع ءافعضلا ةميحر رحيم لع



 ضورفلا ولاَ ا أايحاو امم

 لوصر اما نك الاجر ةزيز.ا ردم همأ ته مهلا كاناك كل 21 7 0 6 .ّ

 نولموهلالتةساو هناح نطولل نودرو أمن 2 لوعقرو ام

 الا ماقلاو لوالا ىلا مالا تايار نيب صم بال
 » 01 قاطصمم

 قاناَم ريقو قى ناوتعلا اذه تح هللا هجر كو

 وهو اهبجعأو رظانما برغأن مار ظنم ناالا ملاعلا ىري »

 عالتباب بلاطت ةفقاو امهنم ىلوالا نيتم.ظع نبتمأ رظنم

 اا 1 نا رق لك اقوول عدو ليلا ىداؤوررصم
 قاد ودا راو ىوملعا كلت هام ئردتالو انهايااهاطعأ ىذلا

 ةفقأو ةناثلاوةئيسالا رجم هاف ءانعتلا ناب رصملاع أمدب ةبضخم

 ةدوّشو ىلع ةقفاللا ناول ١ ا ةثلثما اهّيار فرد نع مفادن خا



 دك اح

 . نيدساكى نجالا ماما ناغي ناذللا .ةيبرتلاو ميلعتلا اه 0

 ناظفمو < انجاب هنامدته ئطولا ن :.ع نأعف ةيدع نتمسك

 هلالحو هد نطوللو هفرُت ءاونت

 اريخ مدالبل متدرأ نا نويرصلا نيل" افلا

 دع دعب 0 ممانبالو كاع مكلف الو 1 ع

 تال 0 0 ءه لإ مكيلع رب زعل وه امو 4ر ١ مكيامف اواو

 : ءاهضلاركفو 0 لام الا هن امو ركتم دحاو لك
 0 ةالأم لادده تا 2م : نغزول وسلا 5 ملف ترصق

|| 
3 

 هتماىلعن 0 ف ةنايح ئ ذهب 9 قوص ا ىلع راعو ةلصتسلاو

 جالا لا عمر رك ذلة -_- دح مد هزطو مدخت نأ نودهدالبو

 اابرقو نطوال ةيحّض هرمعو ىلب هنوقو هنأيح مد
 ع

 : عددلب هداه م1 اطوا ةوق 0 دوي وروالا ناك اذاو

 اجا هش مد دع ةءابزوايكاعة اكاد عيسوتل راطخالا نو ءختشي

 نطولا داما هر م اد نكح 2 تفتيكف

 عبدو يبوروالا ها 3-0 امو د 0

 2م هد ةاعا 6 2 رجدعلا الو 4م 5 7 2-2 9 هدالب مم



 34 ةيسملاة تلا فو ا دا داود ماا

 0 والا 0 ةيحاص 0 1 ةمالاذم ناذللا 7 ةلاهلا

 نادجوو ةمالا ةلك ناعمجم نازإلا اهو . لامعالا اولزتعا

 مسج سم نطولاب لح اذا ىتح دارفالا رئاس نيب ةنيتم ةطبار
 2-3 نادجو نازإلا أهو : دحلأاو لحجر ! يدا تاع

 ميتسل و انهجوعم مودل اهم ةدييدص ةسدد ةديفع ةذالا

 ةدديكع اهدعو نأدجو اميل م | كراذم 77 0

 ا ل كوسا ليسو مثلا لابجلا املزتهت ةينطو

 ماكملا ناعدرب ناذالا ( ةيبرتلاو مياعتلا ىلا ا هوي. يقع لك

 فاصنالاو لوعلا ساطسق ةمالا 5 ناؤبدو دا لح

 0 + ةعاتصو 0 0 8 رتشب الو
3 

 04 ه.نطولا رجاتلاو مئاصلا 0 ةدنحالا علاصملاو رحاتملا



 ا اهروبشتما لك ءاعالا نومأ نال. ىلا

 كرك ناعيا دعب ةايحاو داخاو

 كميه نم هان ا كا .الو اما ةتددعا ل

 ديشاع ىع لك لدلك ع اهدعو ةلوئسلا ىه ةموكحلا نا

 هود نذا ريغ ءىث 0 ةئمالل قءال آو البلا

 لازتال اننا تح سوفنلا ىف داقتعالا اذه خسرو . اهرمأو

 راعلا زورو ةموكملا ةمدخ نوسدق. الاجر رمدم يف ىرب

 دعا راع ليبكللا فوات
 اهنا كردأو طاطخالا بابسأ لك ىرصللا عمجتسا اذاف

 اننان ةموكظا دب يف ةلا اهنا اهداتتعاو الوأةمالا 0

 ماكملا دادبتساو امبار اهنم ةديقعلا نادّمفو اثاث املالتاو

 ندحلالا عيطو اسداس ىبنجالا نم ءىث لك لوبقو اسماخ

 تدان تدتواوغ دان ككاو ابر 3 فيك هتف . اعزاس

 لب ا ةدرف قيمت )ا زياكت الا رين تحن ةزيزءلا ذالبلا هذه

 دجو نباو ءاودلا وه ام نيماسملا دالب لك 0 ابتعد نه

 17 امو



 عمانناو . انراخفو اندم اهدحو يه ىهو دادجالاو ءانخإلا

 )0 لك وو تقولك قات رهاعو نيلتحلا انتعارك مظع

 تجمن قاثيلاو دبعلا نوثك ان انياد نودتعم نويصتغم مهاب

 مداحتأو قاطيربلا نطولا ةمدخ ىف مهنافت تالا هراغ

 ءالعال ممل 0 موعي لجر ص ممدعاسمو مم اف

 اا 1 ده ادكلا ىديما وذا اكان ةءاغو ةذالإ نأ

 هيناطز ربلا ةطلسلا توقو يتاطيربلا كلملا تد.يش يتلا هيماسلا

 اكالحمضا بس يف اريثك رصم باتك ثحب دقو

 نايس الاو للعلا حرش يف 5 مهم لك. تهذو اه 1

 ىدالب ةلكسع هنف-تانتشا موب لوا لم د انس

 ماهر خاتو رصم: طاطا: متنا اهقوقحم ال ًالاطم َتَهَو

 د رف لك لمجو انني ن ا هيلا دولا عيال 0

 لظ كلذ ص 6 ه.-ف هقومحو 0 0 تلاع - اول

 ىوملأ ءازا همح نع فيضلا 7-55 فيعضال يوملا

 هملاصمو نطولا نع عيمجا سوف ردن لك لافتا

 ” د1 تن داحالاةو رع بسلا اذهب تالا قي ئزبكلا



 م كوم عاجشلك اعنا قو نطقت مادق وةلاسيب ناطوالادعو

 رحبلا ىف رافسالا نم بكريو راطخالا دعب راطخالا محير

 قاطن ميسو ىف أي ايعاس اديات انو اديدجا زع هداليل ايلاطربلاو

 ةيبوروالا مالا تمفترا كلذلف اهنلكو انرطسو راك

 نق ثلا 1 لع اهتيطبس تر تبا ونا رد تس

 ىذق ( ناشرام) لثم لجرب سحمي ال ىذلا اذ نمو

 رهسلاو باذءلاو عوملاو رللا نارين نيب هلاجرو وه نينسلا“

 0 ناواال ةثلثملا ةءارلا مفرد هت ىلا لططصو قد مالا

 ءالال لان 6 ا عييطتسإ ىذلا اذ نم لب ::ةدوشقإ

 را ماادعب باكارمو مبةينُط هو مب مادقاو معاد لاعرلا]

 5 نطولا شءتو. لاملا ,ةروط# نيرعاشلا نييرصملا١

 ءانأ ئرام د.دع هداؤؤ ممص نم رسحترو ديد_شلا ءاكبلا

 1 لع 10 لذ نيلماع د قف نأ ومهم رخل مدا

 كرستال قارتفاو قاقش يف رصم ىنب اننا نيح ىلع مهناظوأ

 ىه دالب رامدل ايولقزتيم الو ءاتحشلاو دبللا" قطار د0

 قه ادم ىه دماج بارخو اننطو وه نطو ءادشو اندالب 3



 ءاودلاوءادلا

 2 هضااأف ا ؟4 يف ناوذعلا اذه 6 كنك ْ

 ءامالا لكى عاشو «هذوشف» د الا كاع

 اا ريوق باق ارتكب و احن رة قي | ةخبص أ تمارحلا نا:

 ان ىجنلا دعا دقو . ةيرسصلا ةيسرفالا ةئيدلا هذه بنس

 نيتاود 0 | ةرقا نخ 12 اديحاو كلذ كيس نك 00

 دلب تسب رامدلاو ءانمال لاطبالا اهءانبأ ناضرعت نيتميظع

 كدا لا ناله كناع اذأو نيس ويغ ىدك اهلنك وت قارق وار

 دا ىدلا عا حالما كف ةدوغحدا ا انهنلا نا نمت

 |[الع رع فرك :لب ابلك :ةريزعلا انذالب قيما: انلتعا ؛بفيك لب

 ادا كا لج كلا داو وفو اهتاعرلا :تانءالل
 الع 8[ لع

 . نأ وهو طيسل ابلك ةلئسالا هناه ىلع باول نا مهلا

 ةماعد نأ تملعو ةايا-ا ةميتتفرع ةيح ما ةيوروالا مالا

 ةءارلا فرش نع بذلاو ةيئيةملا ةينطولا يه فرشلاو دحلا



 0 ب 0

 ان دصعي ةعللاب قاع :الرعما هج ةملا [ يناس

 0 ل نمداه رع لع هطوقا هما ا

 ا الس الا قلاخلا ةنل ةءرلا ةغللا » التم

 ةغالا تيمتو ةي 5 ةفطاع لك مههف لتقت قلأ فراملا ةراظن

 نيا لوالا نياغلا نه ةفلا فا لع اء رة

 ال الواو مالا

 اوبيجأ تاز )| ئوذابو : رصم قى نم محلا باحصأ ايذ

 ةيلفالا نزال نسا لاا عماو ورا را

 كب انك نضاإلا "قدان ىف نسور ناك م حلل

 . لمهن, مث رظق ثيغلا لوافدلب وأ ةبرق



 كلذ زياكن الا كردأ دقو .ةيبرعلا ةغللاب فرامملاو مولعلا لك

 ' ايااوكدو كولاو ةوهلا نم مهلا * ةيمعلا ةءانا ويدوم

 قوةطانلابصأ م | ,عور يفةبير 0 ةامايخب اوضوقو

 . مدالب ىف بناجأو مهعوبَر ىف ءابرغ اهب
 هتاغالاب فراعملاو مول_ءلا ىتات ىلا نيرطضم انمذ امو

 مالا ةجرد م غايتو لاكسلا || مسوأ ىلا ترن فيكف ةيبنجالا
 0 2 ةوتجالا تلا دعت تمد امون ىرخستالا

 اهئخغاب ةيملا م الا ا تغاب لب . ام مولعلا لك سيردنو

 ةيونكةدحاو لك نال 0 اسف ل رعرادا كنأ

 0 هغلب امف ةراحتلا تالا ايديا زك نع

 نم رحلا ىف قيدص, لع همق ام ةبسانملا هذه رك ذاو

 ارم 0 هيق دحوف معطم ق ةرص لخد اير الجر نأ

 ةفاك سانااماما هوو رغطملا بحاص ىدانف ةيرجخا ةفللا لب

 <« ؟ةب رجلا ةغللا كمداخ لبجمو 0 نر م د هل

 اص شورق ةرشع ىأ ) ونيرولف هئاظعاب مداملا دعو: مت

 ظ ا اة ا



 ا

 هومدخو ىبرفلا نطوال د ماحأ ندذلا اهتانب أ دحال الاثمت

 لعءانثلاب هتطخ حتت نأ لذ بيطخلا تلغتلاف . ءافوو هاما

 نيشانلا ءالؤجا وملح و لاقو ةنارتلا هذه ديما ةم
 ا ٠ مالا لجأ انتمأ ناوايفر فاو مالكا ل ءا ان

 لجر مهم ج 2- اع رف . اسلرفل ا ةينطو ممولق اوثاماو

 قيرط ىف نطولاب ريسيو رانم ىلعأ ىلا ةيسنرفلا ةبارلا مفرني

 « راخفلاو ةداعسلال '

 اني ئد حرا اديفا ِ 1 انآ مويلاو اعءأ

 2 1 11 رضا ثول ال منك ل ذا » ! فيعضلا بوصول

 مءانبأ اورف - هد_حو هللا ديب ليقتسلا نأ عم ءانحر

 ريخ رسم نأ موملعو اناريم ةينطولاو ةسيرتلا مل اوك راق

 ةيندلا ىف مالا قرعأ ةززملا انتمأ:ناو افرشة ناظم

 لالت:الاو ةيرحلا ريغب ةايللا نم ريخ توملا 000- ّ

 «أاهداعنا ءايسلدا لا رود وضممو عم هع لعنويشف

 ةيبطولا ةئللا كرم ةناوقت ةلفطولا ةيازتلا ساما احر
0-8 

 خفي رددبو ايرع ]مانت ةليكغ |: رماااكنألا ملأ ىأ نيئشانلا دنع



 فمي ىلع ميكلاممو مداليل ءاعدلاب نوفترمو انماما ةينطولا

 ” قاعد لع امس[ ءانواق .العو ريل نظنملا اذه نفكوتسيف رازلا
 7 ايدالب نم ةينطولا ةيبرتلا

 ىدصو ةداوالاة وق ءاهتلا ضمد دتعنتألا عاضأ دقلو
 .نولعشن. الو ىاسك نودعو ىلاسك نرحبصي متارتف ةعزملا

 قلاا ىق'داةتعالا نسمح نا عم هل شالا راوماع ىلع نابتل

 هيك نايدالا رئاس دامو دئاقعلا لك حور وه هنأد لج

 7 ا خلع سأل 0

 ١ هما 2 لكنا ىلا يل ه5 دات مق ممراتلا وه اه

 | هتمعاب الالقتسا لع .لوصحلا ليس ىف تدهتحاو اهتي 0

 4 كانك 0 ملف ْ اهتنمأ 3 1 2

 ا وطولاو ترف رف تافتناو ةديعتسو تناك ىلا مالا

 ْ لوط نطولا نكلو ريصق احلا هده ف اززمعو ١ 0 قس

 لج الادودم رمعلا

 : نتا 5 27 1 0 3

 ا 5 ٠ 53 .٠ وو ص - 8 ٠.٠

 هتماقأ هبسانع هيسلرف ةرق اكن لع بطخم اهباس اسئرف



 | كَ كك ا تك || 0 موللا ك١ 01 ةحرصنلا نم

 ى رم ل نطولا 4 همد_خ نع 2 كا ١ ريصمتلاب

 ّْ 0 ع ا كك رع 0 0 تت

 ن.رصمملا 2 2 كأن طولا اطاطغأ 4 0 6

 ةبرجوم ةعحرصنلا أ ءأ رملا ند راق 0 فرع اذاو

 قديم 2 0 01 رو هلا دان .:ىطولا ناو هيلا

 ةلاح ىلا ىرسعم لك راظنا تفل :ةرشاوة اا 00

 2 همروزلا نم م نينعتلا 22 5 ُّى هيلا لصوامو ثا نطولا

 0 لك راختفاو قفارهالا دالبلا مدت نوح لع طاطخ لاو

 "ىودس اد ندم 22م ءادل نشلو 8 هنطو لحجر لكو هلاجرب

 ٠ ى ةليضفلا حور ثدب ةيضاعلا ةحرصلا ةينطولا ةيبرتلا ريثك

 0 هدالب خمرا ممم دحاو 1 ل و نكتمانلا سو

 ًايطوو امش الحر ناك تبشساذا ىح ةلئطول | هقوم>و اد رع 2

 عر العال 0 4ة.وعل ا لاو هداليل ميضلا 1 0

 : يمال لودضدت 6 ء للا ل 2 مع 3 1



5-5904 - 

 20377 ولأ ندب ,رتلا

 : هصاام ناونعلا اذه تخت ربوت ا قات 0

 ةلحلا أمف 6 ميامتلا ىف اع الام نس . الا لوأ ان ا

 ءاشنا ةرورذو 00 دف د راكملا 5 تاصو كادكملا

 نا دوعل م ءلاو أمانا أ مياعتل ةمالا أملع ققن ا سراح

 4 د تبجن ىويح وضوم هنأال هسفن 000

 ةنوغ :دقرأا اق مثوةدوصقملاسرادلادوجولل رب ا

 !اسو حاصن ةظؤلا تثارطا د دقو

 نسحتسا ىحالتم سرادملا ءاشناموزلا :ااهتروظ اناعغاب ”اةمالا

 املا ل كلو » : لودي دحاو اكد ريغ 0 ةفاك سأانلا

 انانحالو «97كلدك ءادنلا بر ىذلا نمو الا ادّرم لمعي

 كلزإن هيلا ال هريغ ىلاةبجوم حصان" ةحيصل ربتمإ درف لك نا

 1 اكل 2 ءاننا مدع ىل ىلع نيرخ آلا مولي

 ءفو رظلا بنغأ ف ةميمع مع دانلا متاصن تن تناك َكِلَدلَو

 نإ امرا عا ادعاصفان 1 نيف رك ع ن1[ اف



 نييوروالاب نرَملا اذه. لوط انافتحا أذلو ةين ةمالس ن

 حايترالا ديزع مهناداشزاو مهييلاعت ان انيقلتو ماوثم ان 0

 7 كو مو هبشنلاو مدياعت فاضل تلد سفانن انرصو

 نر لا و ادعوا: 2 ا انا عوج

 اذاو تارك يعز توق اع اردف هما بسام
1 

 ةتلأ ل كعل تتاح ا 0 0 نا تلد هن اجا

 قرشلل ناورفلا اة هنازسو هنايض ْف لرعلا انه نوف

 هيف انطرف ان ال الا كلذ امو . ارض اهرثك وم ماض

 ناك اانا انو اند 5 ُه رهط ةعيرس دل 0 وأ انفال طا رفتلا لك

 رم ةمالسزأ ايالاو كثوداراعا امينا دس لا

 نيقنلاو رؤنلا مودل وداعا ماثلالا ى ةنالرملار

 يا 4و 0 حالصأل لعمر 8 قدح رطخال هت

 فاسلا انزعو مدقلا انداتيلا دوميل
 ةر

 » لفظ ىاعص» 0(

 سل شت تشل

١ 



 ؟77 نتمله.م ريغو نيماسم

 ةلالجْنااهيف ةشقانملا حصل 121 مدبلا و ومالا نمو

 010 0 اذاعه قاملاجلا لاجررك ١ رم ناطالثسلا

 نللاط 2 + خوضرلا 71 2 "لي 1 ل اع فارتعاب

 "© ل 0 نيرالا لكتب نيجدلا كئاقزواانوردا

 لا لا ادا اعف يراةناوعلا ةاجنلا نأ. لع نيمار

 ةلودلا ةحاصم فاخذ ام لك اهتبراحو ةيوروالا ةسايسلا

 ةذامعلا دونللا جورخ ىلبق ناطلسلا ةلالج ناك اذاف . ةياملا

 كلذ ناف ادوروأ ىلا 3 هيثم ةفصل ةرزط | مياس ا لع رأل نم

 لاو وسلا صوتا اير نأ ه:لال+ ذامتعا نع عما 10

 1 وتلا كوافلا نان رست ةءاو هلو دلل

 يه اهب ربتمي نأ لسم لك ىلع 0 تلا ةربعلاو

 ا رو تلاةطاملا ةباز كوع ءامتالاالا كال دلل

 57 ىف اوروأ ىف اع دامعالا مدعو انتع ءاطتسا ىنام لكب

 اورو ةندم نا ها داع ف د ا

 كلذ دقت انكو حبحصلا كديلاو ةيدمللا ةارانللا اهضرغ



 ”اوعإ ام ناوتغلا اديها يح  ررعت ١ هاو 5-7

 !|ةلالخنزا وهو شه ةماق ةيمودلا تافاراالا ا

 0 ةاجا ديرك نم ةينامءلا دونإلا باحسذا لبق لظعالا

 ةلودلا ءادنعأ .نرحا دقو اتناطياو ايسوزو اركشا

 لعزونمطإ ذاع نومتعي اودخاذ نا داتا !ده دورو ك5

 اوضَعل فاصنالاو لدعلا نم ءىث مدنع ناكولو .. ةلوذلا ْ

 لقاع عيطتسي مول ئا.ذا ةةلطف نش اتيدسو فروا ل

 ةلءاع اهدض ةءزحتم اهلك ايوروأ لودو ةلودلا ىلا ههجوب نأ

 ةاصعلاو راوثلا ةرصن ىف اهده>

 نيملسملا اهاباعرو ةيلعلا ةلودلا دّض حييبتلا بصعتلا نأ

 اسفل لوذلا غول قع ىأبف الاو نينيع ىذ لكل شاول

 لخادن: لو دب 5 مو ةلودلا نوؤش ىف لخادتلا

 تناك ةيديسمةلوذ ايئابسا:نالب سلا الثم دلال ام 3

 دونما كنت ةحبتم ةلؤدارتلكللو نيسوكلا 0



 مل "واذ

 ارتشم ةرادا تحن اباك سرادلا هذه تممتجا حاجنلا

 ٍ ردو ننال نم ةردشع عمتجا ىل هيا لوك حاضيالا ةدازاو

 وسس وز نا مهنتكمألا مشلا ىف نيونج عقدت مهنم لك

 ةذح ىذؤونو ةمالا اع نم ءارعفلا ّ ةمادتا ةسردم

 اع الثممودتةيردنكسالاب قنولا ةورعلا ةيعجج انيدلو . ةليلج

 00[ لو ةيعلا تاسحا نمكبسل ةيععا ةديف كلذ

 نيسحتلاو حالفلا قيرطىةرئاس سرادم ثالث سيسأت ىلا

 01 د1 كلاب |2 لابعالا رك !:لمجل ةيفاكإ اهدحتو ةدارالاق

 ؟؟ هك تشم ةيغرو ةدحاو ةدارا ىلع سانلا نم ديدع ددع

 تار ةفاو_رصم ق ةدنج الا سرادملا ىر انا لع

 دا نايلا ةيتونر 00 دكا لارمأاب هن

 | ةءاهالا سرادبملا سس" ىف نيتعاوللا دع انق :: اهسرادل

 00 لازقا ركأ ةمالا 0 ا اتلالاد اودع

 ع رورمملا ١ مهام 2 لور

 » ماك قاعصم 2



 نحاجةموكدلا تاكا دن[ عسا 0
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 هم كح 4ص راعم هدأ ا اك مهدي رد مهي اعتل ١ رق ءان الإ

 قلعتلا لع قب دفا أهدبح ةياوكشلا ا امو كلد ع

 ىنلاكريقفلا راضو ةيئرنلاو ميلعتلا 0 ىلاهالا بئاغر تبجي

 عول 1 هظهأت لآ فب ؛راصلا هس اي هنا :.أ ميامتل ىلا

 مهنطو نوبحت الاجر رصم ىف نا ًاديج لن انأو فاول

- 

 محاسن هعمذ انة5> كلذلو ءاخرلاو هد أملا هل نق 5-8 5 5

 ةلهالا سرادملا نس د نات م ولا ناك

 00 ١ ؤأأ شت دنع معمل ىئرذ ه8: تر ظتفما تا

 را عقد 0 ددرعل .نيلضاف ةلاسر 3

 ةياهأ ترامس ةراظنات

 رياخع ىثو ب وذ سه ما ةيلهأ فراعم نا قا مل

 لسف مويلا اليحتسم وأ بعص مالا اذه ناك اذا نآلا

 ءةمالا أ اني ةياوتل غلاب له عقد اور نيد مازع دع

 سيسأتوخ ن آلا هكولس محلا ىوذنلس يي ا
 فرط ف توا 1 ت.امتسا اذاذ ةقرقتم سلا



 0 كالو لست | راكناناق نوذكاذلا ءاقاذاو :ةدعاتلا
 رقتلاو موالا مْواَرِج نوكي لف ةكلللا ةلالج دع موي
 تارهاظملا هذه لثم مملع مرح ل والا ف ةدام مضوو

 امو نأ لقامإحصي الو مهيو ىع هناف !ضر 2 كا لتاق

 كانو تامعام تلمع نا د فراعللا ةراظأ ىف 1 ريد

 ا ١ ولملا 1 0 0 كالا 0

 اكل ا ل علل اوأ نيلاطلا امرا زم هةجاوتفم

 -مدهو مهمل اءذو ملل نم مغرلاب هد نك يرانا د

 هلا داعسا, لع ءانم الانعو زب معلا نطوال اةسياوزكل

 دم طظح 7 دارأو نامزلا دا 100 اموؤُش ةيقرو

 امعل بتر 1 ت4 د ا ملا تاهو 4 3 8 1 0 قل

 رف ملمس سو 0 نأ 6 اع بجا 3 3 "1 سلا 0 لو رصللا

 امتانال مومهيرتل !ضخالا ىلع ْط وعمان 2 1 4 الفول ني رادلا

 سر ا ندا 4 رتلا تاه 1 لق وتاب ةسرتلاو عى

 ' الاس رادمق لالا قالا ا نات وكنب



 + اهعضو بنس ايوة دالة ذه ىنعم ام « ةسردملا نم درا

 كل...عل للحل بتادجك الإ ديمالتلل ا 3 اهات نسال

 5 ع 35 ' ْ

 ديما نأ أابعصو باس نسيلا ٍٍ مما اق وهدد سولح

 ا لافت. | ماعلا اذه و ران / َّى أودتع سرادلل

 ْم هفا ىلعأ هبوب دحلا ةميخفلا ةر.ضأ ا سولج ديع ةيسانع

 قداصلا مهةلعتو مريمأ وءسل صلاحلا مهبح مارتحالا دبصا

 تاعا ولا تف نادل ف مياعتلا ساس ناك اذاو : مرتحلا هشرعب

 سرادم ىلا مءانب | نولسرت نيبرسدللا رشاعم م المف ةينطولا

 اذابعو زاكتالل نادت !ونوكي نأ نوديرتا 7 ةيمرلا

 ةزيزملا نطولا دض تال مباعج نونتت مأ ؟ نطولا ءادعال

 ةلبضفلاو ةحيحصلا يب رتلا نم ًايلاخ مياعتلا ناكاذا يرعنش تيب
 ةدئافا ةلذلاو عوضالاب ةعدملا ةيرتلا هساسأ لب ةينطالا

 ةسيبرتلا ءىبسلا ىلعتلا نا سائلا نم دا رك لكما ميلعتل

 ؟ لهاملا نه هنطو لعو هموق ىلعو هسه ىلع را

 فطاودلاب ىرخالا دالبلا ىف نيئشانلا لح ناك اذاو

 هذه سكع ىلع رصم ريدت اذالذ هيلع اناكي امم ةزطولا



 م 1 ردملا ىلا نوبهذي مهف هسفن للملا نم الأب

 فيك . ءىث لقأ ىلع افوةوم درطلا مبصأ ذا هتفر وأ هدرط

 .بيرغلاو بيجعلا مايالا هذه ىف فراءللا ةراظن :رآ دقو ال

 0 ردلل رظان نأ هلوق ةسس يف فيرا ةقئانتلا لدن دقن

 - هجولا سباع ناك هنال ةسردملا نم اذيملت درط ةيودخلا

 الا نياوخ ناادفاصف .ناالا حتر« نوءرمملا مسيل
 | تاز 2 يمرادلا ند درطت هيولا سانلانأبا

 0ك ب ايم ناك هنال نحب اذنلت درع ىاياقفالا

 كذلم رده رظانلا نم هير مدل نأ ثسح_:نيكسلا اذه

 هنا ةرواذسل ل زنافأو - تاق.لا نم هجولا ساعلا

 1 نم ادكعو ناراتك ارم طوب ىنكلا الماج ناك

 تادكملا تاكحضطلا هذه

 فراعملا ةراظإ يف زياكن ا انرركو انلق املاطل

 رة سانلا دع نو درش نساسحا لك مادعأو ة ةينطولا ةفطاعلا لتق

 | 5 .تلاق اهسزادم نوناق ى ةدام.ةزاظنلا هذه .تءضو هتف

 (ةيانك.ا وأ ةرهاظم لاا قد لرتس ذيملت لك » 900



 ذظ5

 5 56 كك

 ةنطولا هةموو ةقادصلا فبحاو امأق املا 4 ايد

 ! ابضعذ انه رشنن تالاعم ةدع اهف تكف

 7 يسب و سس دس او

 مياعتل)

 -ةامتام قاوزعلا اذه توك رك!« دحر

 للدعو عشنا نم روب ماما اسنر ف هع 6 دح ا بطخ

 قود 5 هربدج 0 يد ) ها 5 كيل ليمتسمللا »

- 

 5-4 7 ا طو نع ا ّّئ نيسغارلا كرا رصللا رظن لح

 0 دف مم ا داوساو 2 كرات

 6 : صخااوهراكملاب اد وق هند ك- 13 1 كاسل طلال :ع ريلعتلا حب اونا ل

 و ملاح نم ديدش رحض ىق نو.رصلا نوملعلا

 فرا هللا ةراظن جراخ اوشيعي ناو ل

 لدب مآ وهو نيرور. سم نيحرق دشلا لبق مويلا اهوقرانل
 ميلمتلا حور نافالئاه اطال طحت رسعم ىف ماعتلا نأ ىلع
 ' : ملدا لدا لارا مهتدجولذيمالتلا يلا ترظأ ولو.. ملا ىف



 ني ةليضفلا ئىر ردا اهميراو ع دهم مايقلا دا رذآلا

 امواهلاحوملاعلا فرص 0 ى رحم ّ هماولو الا

 : ةعذرو ددوس نم

 0 ا ناطلنلاةلالج ع ا | ل ومدس 0 1

 0 ع ءالعا لع هدب َ لك لماع ةنطاسلا س رعلا قاعت 26

 ناطلسلا ةلالجو و.دخلا ومس قد الءو لح رداقلا 0

 انامل ءانمالا نيصلخملا امل قفودو ةلملاو ةمالا ريخ هيف ام ىلا

 1 يلا علال كاملا نع عم

 نيا نع ؛اوار مدد ىو لأ ١١ رشا ةدحلل 3

 0 اك هز ةراك ةكرت سمتلس * ف )) 0 ( يا

 اص وترعمىلا اداع 1 كر مهنئمطرامهي لادرب م 3

 ةلكاعلا ىلا هقيس دق ىدك ةدوج نع

 0اس 6 ديعزسم وما هدد رح 1 6 ةرادا تام لو دقو



 اي

 دع

 نادولل ماع لك مدقتو اهم كو ةينادتبا ةسردم هكا ام

 عدتجما يف مبق وقح و هوحن مهنا محاو لوؤذر علا 0ع حا

 هتاف هديفنت درفلا دعما ع لكياشتع : ىرشلا

 نان: اه ةفيالتلا دح ا لاق دقلو:: قدجو ل 1

 هيف غلابملوق هنا بر الو « اهف نيملعتملا ددعب ةءالا ددع

 ةلاح لع هانقيط اذاو باوصلا نم اشك اخ هبق نكلو

 فوسليف ( وجوه روتكيف ) نع ةرون أملا يلا نمو

 ضعاو ةنكم أ ضعلد جو ) : هلوت 5 ميظعلا اهرعاشو افرق

 ةمالا ةيبرت ماب متهنلف « تام ناسنالا اهيف مان اذا تا

 نحو ف وسليفلا اهلاريعج ىلا تاقوالا قاحال ساس

 ظ ءاضق رشأ انيلع ىضقتيف م

 لكب هيفةموكملا لاظن انك ىذلا نمزلا ىغم دقلو

 3ك و مويلا انحبصاو نطولل ةديفملا لامعالا راسو تانسملا

 فنا اع ك1 اننلع ىدتف لأ ةيروكشل دنع اتل ةشأم

 1 مويلا انا تقاس رثك اولا فلسا ١ ا



 كيو

 هرم رتحا 5 ل رول ةعايحلالا عاق برت

 0 مويلا 0 هسا مرتحل 01 هتلجاو « ىرئاز1لا رداقلا دّتع»

 ىدتطاءزيلاىلا مرتجب دا ؟ اهولأسا ايسور هذه

 لا در حتما ةيطوا نك ىذلا نيف رك اخي قاشلا

 هتلول قرش قع انا هدالب ضر> نع دوددو ةقلطملا

 يسن سلام فلخ تا

 ةعانص ىلا ةجاح ىقنحتفةدددع نطولا ةمدخ قرط نا

 |: واينغ أموقي الاذ' اف. لعأ لعن تالا دشا ف ع ةلهأ

 ءامحال تاكرنشلا نوسسؤيو ةسايسلا نوفاخم نءذلا انتارضو

 ةرس نمو "كى ىدجالا ماتم ال يح داللا ق .مئانسلا

 مامهالادشأ مايتهالا مهتلأ و كاطع ى نطظولا ءانبا تيدا

 نيؤلا ىلا اوبتكر صم:ءالضفنا ىرسوو لالا ميلعتلا ةلئسم

 اذا نرش لك ىف نيبدح مدد 00 يملا 7

 نوس لجر فلا انيف ماق واف . ةلهأ فراَغم ةراذأ ل

 قنيهينج عند و ءالتطنلا ءالل هن ساحات

 ريدنن انكم الوهينجفلانب مشعو ةعلرأ ماعلا ىف نمد ربععلا
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 كا 1

 جاوا قل ىلا هحأ تولاو كلذنك ثومأو فدا

 دكا كلا تنحقاو ىناهملا 5 ىدالبو ىمأة هبنساجي ندع

 انااا ؟ زعراتلا كلر مادعالاب لاشراملا ىلع

 ةيققللا ةفطولاو ةمابشلا الدم ناسفالا كل هر

 ةنوبشتا او كانود دجال راس

 0 0 ره 1 نها ' هضم ةقراو كام ةلعتم 5--

 اعاممدخ هيلع نيعتءدالب ةمدخ لع هردقع 0 00 نم

 تامدخ مم 0 هم افلخ ار الإ 5 ها 42 ءالطدملا َّى

 َّق وهو هك 0 ملأ نيوسلا 3 غل أس ا اذهذ : ةاءاح

 عفاد ت]ش اذا هنأ لع قيئاولاو وعلا هرعت نم ةعساتلا

 1 ةدودللا هن ودع (همور) نم هل مقتل او( هنحاطرق)هنطو نع

 ةسماخلا ىف نيذلا ثادحالا ةريس ثيدسملا خراتلا نودن ملا

 انك رن رديخا للا نعيسلا كر ىقاومضلا مر نم ةرئشع

 مددلب نع اوعفادو مهعطو

 اومرتم مهسقتأ زيلكتالا نا ءاقدصالا اهيأ اودقتعا

 نيفراعلالاجرلا ررظع مب ماما أن بذو انئطو و انتايجاو ان ول



 تح * ٠ يدم

 ةدحولا ن وكت نأ بجي ةيماسلا ةيلاغلا ةينم الا هذه غوابلو

 00000 دمدجو الدنا دع ةماث صم ىف ةينطولا

 ليللا نياصا ومهن داعسو ك0 عيبا لمعاو دكا همدخ لب

 مواباو ماوضق اسان تيار املاط يحال كلذ لوتاو . زاينلاب

 نواوق دوجولا لضف مبيلع رصملو لاوطلا نينسلا رصم ىف

 نورتو ى») امئانبأ 0 كل 0 (2 مهمامأ رصم ا اذا

 ها ا رك 1 ىاردفل اننا: اينلا تادنتتاالا نم

 ركل ل لح رع نماقلا نقل نأ هتسانملا هذحل رك ذإو
 1 ا 3 :

 42 أدع ردا قارب ِّق 0 ناو ةعرج كينان رف كلم

 ميظعلا لاشرألا امى نويلبانل ليملاب هراهتشال(ىن) لاشرألا

 هام 9: اذشنم هنءارب باطل هلع عقادملا ماقو ةمكحملا ماما

 ١ الط د ندد اعخلس هييدم قف: دلو لاهراملا “نا خع

 مز1 لافو فعو كلذ: لاعرأللا مع الف 5

 عزنا نع تولا لضفأ ىنأ . اذه لثع ىنع مفادن الو ىلحلا

 ىءاربو ىدالخ اع َّق 315 ولو ىد ةيسارفلا ةيسنكلا
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 قب د١ ناك "نمو  هدحو هللا كني ليدتسال ا نا عم لونج يف

 اذا ثم نا هيلع راف ا مالسالا

 1 1 نأ ةقلخت مشا سوفا لك اذا

 دب لبخ اهجفوإو يداه ةمأ لك نم ند

 ا رطلا وش اش ل مالا لواةلداسس
 ضعبلا اهضعا قااسإ ةدحم ةرئاس ىرخ ذا مالا لارطتو

 ةرح رصم ةيؤر ىلا نيةفوم ريغ اننا الدج 0 1 ! رخالا

 اتسالخ نعانؤس نئلع كلح له اها نا ل ع
 اودحو اندعل نم ا اضن اتا ع كتاف 0 عضوو

 يدنا لبو الس الالقتينا هيلعاو دي اركا الا
 ةعدقلا مالا تايندم ىف نو هشانلاو ةفسدافلا نك لد

 الجاكيتا دنع نوكسم مارهالا ترأ اوررت دق ةثيدحلاو

 ع معو ةردملا لال د0 < كي أ مخفأو 0

 رك 1و فرش أ وه نامزلا ميدق ىف رصم ناسنا نا ىلع لدي

 ةيلاسلاةعفرلاو ميدقلا فرشلا عوجر نواف ٠١ نم ىنأف ناسنا

 امتمظعةمظعلاوا ملك ةملكلا ريصتف ةزيزعلا ةرصلا 1



 ا 20 ال ادام تسيلو نييلسملا وح دال فنكت

 هلك دا وهىبالسالا ندلا اع همتحت د را :اننيادي

 ريشا ةكلو ل ومخلا فبعض ان ريظي ص ال هناو.ةفاك نيملسملا

 ف ند ةيعج تعمتجا ول 506 أبو :نيملسألا 0 ءادراول

 هسرد لو دع وأ رع هن راجل يال اهرمذ< نيملس ||

 در و ة ك ةا مالا ةلاح الب وط

 مالا م 5 0 ةصمم ناف : ءاودلا ثررفو 0 ةدحاو للك

 كا لدا  ءاسخ ة هكعرص ءاولان رة 15 ة فدا

 اذه نم ةركفلا هذه لقتنت نأ ىسعو . مدالب نأش ءالعاو

 نم امو أها رف ةمالسالا ددالا ف اهاديع ددرب و. ناكملا

 (١)هتعاطتسا ردقب ذي دنع انم لك ابمدخيل ةماق ةقيقح مايالا

 تالا ا لا نطولا نس ناو آلا ىمق د41

 لييس قل معلا نلوضنربو هللا ةرمحو نم نوطنّدو ان ا 08 واق

 " دج ينقلا [!دهأ ق 0 ع تعم او ,ناجئو ر مصمم صالخ

 مالايعأ رعت ءاوم دلوع نما 1 ةوعدلا 0 01(
 يي



 ةو!/ _ 

 تيتو كلاوح تارهاظما ده لتس رت لاذع ةياسالا 1
 ؟ مارتحالاو ةءاعرلاو ةدعاسملاب نمرالا نم قحأ ةلاحم ال هو

 نوداينابسا ىلا ةلايم ابوروأ ىف ةيكيتوتاكلا مالا انيأر اذامو
 هنتاتستوزت اكيرتأو ةيكلواك ايناس نال ل ا

 ةءرورجج نسر لثك امويسملا نا ددارجلا ىف ًاريخأ انارق دقلو

 سل ءا ا هتمأ ىلا 1 وشن وذا ةدحتملا تايالولا

 اودمحو سئانكلا ىفةالصلا اوميقيناهيف مهنم بلط باونلا

 اذار كيرالا طووتللا هتلانا ىنذلا رضالا لع اع رتل

 كسلا ونايدالا مارتحا ناك اذا ةصيقن روشنملا اذه ربتعي ال

 ؟؟ امرجو ةصيقت ربتمإ أع

 ةاداعم ًادبأ هب دصققي ال مالسالاب كسسمتلا نا ىلع
 تيذ لو اله ذاسالا نأ 65 مبلغ دا عفا واني

 كلذلذ.مهتلماعم نسحو ,ىرخالا تانايذلا ىوذ مارتحاب رماي

 نايدالا نمدريغدضايص.3 سيلوهل ًايصمت ريتعيدب كلسمتلا ناك

 عم ةيحيبملا مالا نا :ةفيعدلا :رمالا نس اكاد

 ةماعلا ةيحيسلا ةحاصتمتقفتا الك اهني امف دحت# ةلئاحلا اهتوق
 ملل ايل مدل



 قدم ما نم مالا 4لا ججاتحت 0 11 43 ىذلا 7 رشلا ىردلا

 ٍ 5 رالاو ةراضألا ىلئءاسوو ةادملا

 0011 ا م اربتك نإ قارشلا لفخ ءوس نمد
 نيدلا باي ملخ يه ةيئدسلا نا نوح ابوروأ يف اوملنق

 نلورختف اذم ا دج مم زو مهسجأم يف نبدي ور والا هشملاو

 انم ادحاودجم تلو سيرا نم وأ هردنل نم نوسملا, مهنأب

 نطل ت ركحذ اذاو مالو تاعو:صلم نم سلا هنا ع

 هتعبس هنأ رغب مق ه رضارأ أ عبتم ملكا كني ركل

 ةصيق نيدلاب كسقلا ل « بصعتم تاق كل 02

 ! مار لا 4ع رجو صن نا

 0 بدبس نع ةردقع ملا ىلع بعملاب دل هنأ 6

 1 اياخباسأ لع فب 4 لا معلا مدنتو مالا ضعل

 لا عم هم دملل فاتم 35 نا دلا 6 : نا ند و ريغكف

 ةنءالاةلغلادذهو . اهندب اعف اهدشا ةيندم مالا دشإ

 تارهاظملا ل: ثعابلاناك اذافالاو . لوقأ ام ع 0 ع

 نمزالاو 2 0 .وروالا ن »9 رثكأو زياكن اا .اهم._ هاظن 0



 كك 1١ ع

 ركل راتخا الو ابك ولسمو اهثارصاب قاعتلا ةءاغ ةقلعتم اموقو.

 اهتكلع .اهتلمت غلب ىتلا د زياكنالا ةلالا لخت ريغ 1-7

 ناسذا لك دنع ةرزقما رومالا نم خبصأ .ىت> اريبك !ةلبم
 :هنكلل ادهأ | اهابضري ال ةسقنل ةيءلا ئطر ول ىزيلكن.الان نأ

 لغ نيدر لا طاس!ونيماسملارخ 0 نم ٌّ م اذاانن, 1

 ةلطجبو اند ا دعو ضعل ىلع انا 0 دأت دحول ان دود

 : .ليلطا الغ الا نيدلا عا و انعابتا مدع

 ا كد ةمالسال تح قود لعاب .كلذ حرصأى أو ا

 الا ةيفاك مالسالا مال ةمالسر الو ةيلملا ةلودال ةمالسب الون

 ةملكلاداع ١ ىلا انيدهن اهعابتاف فيرشلا عرشلا رماوا عابتاع

 ةباهال ةراخااو ميقا قيرط ف 'ريسلاو طاشنااو دامدتالا و
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 نوت 0 ا ناك اذاو ظ

 1 ريالا هرماوأت ةلماعلا مالا لفك ميرك ند ءالثتإلا نع . م9

 5 ف رتب ل 55 ةراضإلاو مدتلا لويس ىف ماما

 ادن لمبتاال تيك لب + ةئل النلاهةجيضاولا ةقيَيسا هديب

 م



 تا
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 سيرأب ىف ةبطخ
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 اك هيداعك هللا ةمحر اعذ تحارب تس لوأ ءو كرق'ام..

 داطلسلا دمع ءامد> الل ىس ا نيميفملا نين اا نييرصأأب

 ا :>١ا موب ءاج اك 0 0 هده ف ممددع ناك دقو

 وح ماع |! دنه لثم يف ةبجاولا. تانحتلا نوما دا

 - ١ !كادر نا هر كه

 7-0 3 ءازعالا ئاَقدضأ

 اف ىنوعد ةناداب يكلض كل 1 ارضا

 جايه ةيقرتملا ةاقوا ذأ 00 و: داحتالا لك داجمالا اق

 1و : ةانشلا كافاتس ف ارراكتو راطلطا كتقانؤك ف قوت
 'اببلا هكيفيدسالا امن كان نأ ع رمع ف لك لع نمي
 :ااخدلا و واو ةيحلا ادبعل | هت نااح ء'غت.ةح ىلاهيزيدلاو

 ءا. ءالاو

 ايتءاغدو ارتندس عم ترتلا أ 5 1 مرنم



 ني مهلا له دك ال !اب للصوت كلذب ذا اندالب ةحلصأ

 ٠ نيضغيءو نطولا 3 ماب حاوؤ مرق وقح نيفراع الاحا

 مو ولا 0 اذاو مهةوقح بلسإو مهملظإ َّ ١ دقأ ميص

 ةداراو دحاو بلق ىوس ةبرصللا ةمالل نوكي ال هيف ىذلا

 رم تيكا يالا عي اننيدعاقم.لا لاميددما

 ةدومعملا اهب رح.

 نوءاعي نذلاو رمعم يف يلو زكي ْن ذلا يوسف رثلاو

 ةلنيللا اهيرفلاحأ اهضرأ ىلز الاكنومدب تاك الا ل

 ثداوحلاوةيردنكس ان رضزا اوركذتي ل مولع بجي اهق

 اذه يناماضأ قمم ربك ألا تانبل. الا ىلا هيبتعأ للا
 ةقباسلا«متيترم اولاني نأ ز وميطتسي ال مهما نوملمي مثو ليلا

 رطعلا ع 0 ءاجأ اذا الا قرشلا ىف ىضالا مذومتو

 ةيسرنلا# :ظولاوم ةلعرطتن انو ام ايل قيل

 0 ا زم ىف ري[ 3: نلظالاا



 ءرمكلا ةلودلا هاه خسران 3و2 نأ . طتسلا يذلا نم

 ” ةمرمداط وطسا تدده هن رمضلا تابرطبلا نا ةلعل 0

 انيم ىف ناك دف كلذ عمو ءامدلا اه ا ا

 ةدهايش زر 1 بوسكو ةيسفرف نفس كوز ةرودشكسالا

 ! ةن مدلل عدالملا نم

 |0000 داركدب نأ بم ولسا سد
 لتسملا يف ارتلكنا وحن مهمابجاو ابرو' نوؤُش ةراداب نومومي

 :.ط و ةح نع 3 ردم ف 2 لع ىكم دعلف هبرصلا

 ماد الارفاك ه6 تقو | اذه نكي, ملا : ةبويدخلا زك رمز زعتو ماظنلا

 ت-قولا 01 1 ىرحالاب 71 ايذلا اتنطو ةداعاو انين روماع

 .ارتلكناةداراقوفاهتدارا لم نأ اروأ ىلع هيف بج ىلا

 مدح 5 5-1-6 ١ار , الإ نايس وبن نعمر 7 حر

 زماكن الل 0 08 مروالا لودلا نس 7 له ندد و ةم.:غ

 ءي ديحولا رم انين ا 2 دعا 3 اعلا ادبنه
.- 

 555 ؛ تالصاوملا قرط قتامو مالا

 ىلل لاوهو 2 اياع بحاو 556 0 لا ىأ ط نحو



 ا

 ل تين 7 ٍ 1 َح 5 3 3 7 0-7 -3- 5 ١

 و ةد ظ
 5 : يي لا يي 15 م 0

 ا ىديكتعالا ةنادمف رض ش

 0-5 0150 : ل 0 5 مح

 0 هظفح .ىذلا ' ملا 34 دتلاو موؤشملا 0 ذل انه 0

 + ا 00 الو يره

 هلاسو جرت 30 تالا: غز 1 !| 4 كهمتسنالا رفلا را ماك جا هدب رج ررح

 ل أوركأ ب | 5 ©" فطاوعلا و مي ا هيل وديع لاذع ام

 هللا هةعد مز باجاف مدالإبل :ضالاو و مسج لع زاكنالاىطستعا

 0 : : أنا
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 الك. دع نم هيلع سيأ طخسو ديدش 0 رمخأ ق أ »

 ادل_ يم زيف كبت 0 عيمجم ان 0 ىذلا مولا: اذه ءاح

 رانشلإو ناعلا نا ونع:ى 0 5 و رلو هادم ن هذ راكد

 7 هن هن ودان دنع هن رتعل"| لك ا ناخذ موتا ب تك ا

 مر اكورد نا 0 مياطتسي الذ! ةيريتكسالا برص

 مثالا ادته ليكم تيكر اهريدت قاد ىدصت هيد

 : مي 0 ا ا



 د

 نع ا ا تدغو.دق اكن 7 عفو أاموعت نب

 3 ظغادنأ امف تدحج كلل ةاكهت كمل 37 ريغ سوم

 ركني ةينلاعئسْنيدم لثم اهلثم ناكو اهقاثيم“تضقن و اهمالك

 م. :حراخ ةرازو ديمع نافذ كلذ عمو همقو دححج و.هءاضمأ

 منع ىلا نطو ربت هلمجم ةظعو ةربع ن آلا هيدل ارتككنا

 ايوك .ةلثسم ئه رسَصلاو ةوقلاب: دَجْؤَب ىلا كالمالا تانث

 ىف هدا صالخا نيالا تعا نييوكلا ناك

 5 قاط 0 نليمتحم 31 يذلا أههااكو ا 06 هن دوبع

 اهموق لك نمممنرلاب ارتاكنا هيف بصق موب أب ةمانانيقي دقتمت

 دامخاو ةب رسما ةطاولا ةوذجءافطا لع ةّرداق ريغ اهنوريج و

 ميئاغصا عم ممن ركسل ارتلكن الاخ رغسأب ءويلا كلذ ف واوسا أ

 وعقد م م-ملع ةديدشلا ةيالمجو « ىل؛ك قطصم ( 00

 كلل وأ ميج كش نودا راطاط قذصح ةعزه راع مدالب ن

 ممالاو ةيمولظملا تؤذشلا:لالفتسا لمتس ىق ا 0

 » قو ه.وضيلا



 0 86 ع

 آنهوم فد رغم هنن ا واللا مالا نأ كا و

 ريصلا اده ن ارتلكنا وجنت الو 0 رصءالا ق ؟ام ؟انفو

 0 ف عم 9 اذا <ن ال اندكالاليحا لغ تردأ اذا

 رصتنتمونىناب ناد الهناف ابوروأ ةدارأقوف ارتلكت اةدارأ نأ

 لك ىلع ةرداقلاةمرظعلا ارتلكت !ىلعاهدحو ةيرصلا ةينطولا هيذ

 اذه ةءارق نيح در وألا ةرضح اب «يفتك متززه ارو ءىش

 ةحاصلا قوف هدالب فرث مضي ىزياكت الك نكسلو باتكلا
 هنءارق نم يحتسإو ل ادع ةريقملا ةيناذلا

 0 لماكىن اطمح و »

 ناحسنارثنالا ةذد رج تاتكلا اده هةر 000

 وذ :يل'هلا للا بحاص روةشور ويسملا اهردب ىتلا ةيسنرفلا

 وه ىذلاو ةاتكلا ملاع ىف ةريبكلا ةربشلاو داقولا ركحف)

 قاع ملاملا دئا رج ةفاك اهلع هتلتاو زاكت الا ءارصصن ربك أ نم

 كاف هيله رواش وويل

 معمل باتكلا انه 1 نآلا 0 باغد ىذلا نان

 يرام ىربتلاس ةروالا سه ار ذي ذاك ال ةماظو ها



 الا / تالا

 11 هةسدوأب 'درعو ءراخلل ) ارممللك ماع كَل 0 اعلا 0 |

 ويسملل ١ 88>مأع نم ريشو 0 افلا تح 1 « رسصم نع

 اذا نيب» لالض ف نونوكي مكموق 0 ا ندا 9

 ندنف هللا ءاشاع ىلا رمق ثكم 5 0 (

 د هب يما نما اه جرخم لا لئاسولا نع الاون ال
 ون ع 4 ٠ للا نيذلا من 7 | مأ « ةماركو

 هياهام ملا كلان 0 » ةرادعلا هده ١ ملال ةئس

 ل 2 0 «اندالب لاصمو ةلودلا

 !رتاكنا ةماقاب ممرصتلا نأ اة 2108 0-0

 قلل هيدا 0 0 لع 0 1 اح

 ديره 1 2 لو درو ءللأ 3 : ىك ادد

 مق مكنأ ان أ كيم يغذي هنأف ةفيرشلا تاحيرسمتلا

 دق همظملا مال اماما نأ » ةريخالا مكبطخ ىذا ىف

 « اههارثو اهعماعمأو دلا لع هيدس نك



 ا سل 7 1

 امهم ةنس هياون 5 ىف سارا 2«

 ىربسإاس دروالا تانج ىلإ:

 اف ركيانجمعز ةيشايس ةيطخ ضن لع دئارلا ىف تعلطإ '

 :فاختى الا.نا املا 9 فيدفالا رضم تدق دق انك 0

 فاي دحاع : ةجملا نومي و ولا اي كولا اذبك ع د

 دياحاو اوان دالب قمت ١ ؟مالبنأ ؛لاف مزعلاو مزاح نم 0

 500 1[ صلح اانا ءاعدب" الا ادهلع ام انذلا

 ايدو الخدام .اوح قتاخ ادنى نفذ ١/ر؟ ماعيف ر ب

 نع ذداع ؛كعو ىهو اع قا: لبق رك 0-0 دما

 اهل ولدت, نيح ثفاح نأ. م ويلا موقت كفوا هذ 5

 ّح ا : ملاعأل حر صتق اهسفنب | ع هم 0 00 ١ رضا

 ا دقأ ما 6 دعولاو و كا

 3 هس ١ دل 206 تف رسس» تايلكلا هده ىنام 82

 لن دمتلاب-ٍةَثأوولا مثالا ماقتل هداؤللا باتجاب كد



 هبعن همم: ةناس لييرا روش طسشا دا 0 تان

 ةمو'( دو ريماالا مم 6 قمل ةيقاو) هريدع هعقأو

 :امنال يبقا احرف يلي موحرلا دك ىتح ةرهاسقلا ت
 هلمصقت لع تا ىذا ليلا كن ذاحت كدعلا انمتلا ة 9

 م ءاقصو اور فر 0 انضطق-دقو مارا عز ا

 ملمع فا هدضع ال هقراغأ النا فور 2 تدي

 0 0 ريكنات

 4 00 ق.قرذتكسالا رخنلا حرب دف وهام 1

 .لضاوب !نوروأ ا ة هس ملا كيرلا كل خان ىذا لع هدو
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 دروالااما هلا هْيِطَح ىلع فقو ى> سراب ىلا لصوتامو

 .هتسايس فهل دف تبسا ةءزئاكن آلا: ةزازولا سئر:ىريسلا

 . لمعت [1,تلكشلنا"ةجرصمو .دنحلاج ضو: مق اهف لاق ذا نيضلاب

 :مللا همحر ماق - « رسصتمو تلا ىف هتلعأ م نيصلا يف فيسلا

 000 اك فب ىرانلا دروهاملل ةرفوكتت نم



 مدح © دج

 بيطصلامسساب ةريغصلا مألا ضخ ولا يعف ةيحيسللا ايوروأي
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 ريكألا ةفيلخلاو مظعالا ناطلسلا ةلالج ظفحا مهلا
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 سحب عجم كيا 3 قاكل | أشاب ى 0 سابع 00 ترا



 ةينمرالا ثداوحلا اهنستنأ ىتلا ةريطخلا متاتنلا نمو 2
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 جراوللا ضعبب مهلا اونظ دقف نابسملا ىف زباكنالل 0

 اوجشف ىمظعلا ةفالخلا سحاص نم نيملسملا ريفن" نوعيطتسإ
 امونوملسم مهنا هلاجر ىعدب ناطاسلا ةلالج ءادعأ نم اًميرف أه
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 ةيعلسلا دنع هداومللو مظعالا ناطلسلا ةلالح يعاسأ دنحلا

 لع ٌلونعطإ ا مون مي ظعلا ذوفنلا اذه نولبجت اوناك ل

 ةديدعلاس ئاسدلا هتموكح دضنوسد»و لفاسلا نءطلاهتلالج

 رمملاو .ةومل لأب هتلذلج ملخ ابدروأ لود لع نلوحرتدبو

 ٠ د و ونضال ل ول
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 هئطو 00 لمعي نم لكنا لعو نطولا ةمدخ توجو

 دساةيعاسالا ةححلا تاتيط قدس حا سلا
 تدقف ايوروا نأ .ةيمرالا :ثدا واخا ماش نم نان

 ادا تا ا لك يناهل كو ارك ام

 ى ةماعلا ب نا نارين ءالطصا لوددرب اناطي ر ١ ساوس نا

 د نع 6 تفس ةداشا لع ارتطنا ق0 اثرا

 اورذاو ترا تماقتناكل ارتاكنا او ىلودلا تايترا

 الو . ناتابلا ىلا نان ويلا نم برا او ناحيملا ترحل رشتناو
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 ةيجولا ايقاوء وو ترطا نمابقزوأ لست ارتاكناب لودلا

 ةلخجاب وةيزءاكن الا سئاسدلا كرش عوقولا نم مال لستو ا

 ظ هرسأب ماعلا لس !

 سن اسد و ةشفو ذآ دبا ةفيمح لنوملسملا 3 أمزوأ ْ

 ديدشلا مهةلعت اوربظأ ىتح ةيمالسالا ةفالخلا دض زيلكنالا

 هتدسل صالخالاب اديج اودانو مظعالا ةفيلخلا ةلالجم

 م ةجيتنلا هذهو . لياملا هشرع نع عافدلل دادعتسالاو
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 ةبالا هذه نيب ءىراقلا نراقيلف . « ناطلسلا ةلالح رك

 لاق مو 656 ماع ريفوت ه. ةبطخ ىف هسفن دروللا ةحل نيبو . 1
 0 ءانعم اردنا وأ 5 | مم سا ١ لود نإ
 ىمظعلا ةفالكلا بحاص ملخ برق نيينامعلا رشاعمو

 1 3 0 تاروت تالا رطضالا تلاون دقو
 ور والا لودلا لحادش الا د للا ) ىلاهأ خضر إو
 هتلاو ماودلا لع نمرألا نولاد زياكتالا ناك الو

 0 كلا لع مهم وص وف نم ةعاج مجه نفذ ةدعاسملاو ا
 لودلا لخاذت الام 2 اا ووقت ماع طخ ف 7
 ميكرو ةينامعلا 0 مهمياسل مدعل ءارفسلا دبعتبو :

 ىربكلا ةماطلا تناكو ةناتسالا ىف اناع اجله ةندالا ١ هده كف هر لقوا جرا النا ىلا دياتسألا ند نورفاسإ
 لولب مالسالاو ايكرت ءادسعأ دعم ىلدانو نمرالا ل

 مالا تاطا_لا ةلالج ىلاو ةيلعلا ةلودلا ىلا اوبجوو روبثأاو
 ل اولها نييصعتلا ءالؤهن كلو لو مئاتشلا و مالم م هسا
 7 15 لا تف ل [طصخ اعف اد ًادالب لك ىف ١ ١
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 ىرومسلاسدروللا فقوامة مأع ربثو ه قو .اهدندهمو

 01 دعا هدم ةبطخ قلاو هرديولب لاهدلج قف

 ملخ برقي نيملسلا ردو هد طاسلا ردا دى عاطلا

 عم اهعيج ةقفتم اور وأ لود ناب هلكملاعلا موأو مهةيلخ

 اها ءرانطط فداك

 ا ىف لدلدتلا نودن رب زك الا نأ ايناملأ تاراملو
 00001 2[ ةلاواجي رف تلا ةحدقتلا تناك انبم

 راجو تاضف :ةنمر الا ةلعسأا قءارتلكما عمو ا يرد

 ا دال رسا 16 نوررف هنانسالا تشلا لودلا ءارقد

 ادد نأ ابلع ليجتسي هناي كفو انوروأ لك ثترعش دقو

 00| ظ ب لولدلا ادع لئم ناو ارك ع الخادت

 نيملسملا نم ةماع ةروثل ب نوكي ثيح ةديدعلا فاصملا

 ةاار و رثلا ف نحلل ةفاك ءامو كفيل ةعادو انكر ف
 1 3 ع 0 3 3

 4 ل فر ويسلاس دروللا رطضا دقو . ا ةسوروأ تا

 )دال لف ةعاق ةنايعلا ةطلسلا تمادام.» : لوقا

 1 017 نا ابعاطتسا ىفام لكو ابكر ىلع ام ظغضت' ةزق
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 ةينمرالا ةلئساا ف زيلكن الل 0 ( ىسرك ) ناذ . ايلاثعبا الإ
 ا كنا دص تناك اياناكالا اما اشرفا ىف مهل عدخا يك

 لئارطا نءاطم ترثك وةمرالا تدسا الو ل
 اسلا ةلالح لع ةيوزرو الاد ارذلا 2 ةيزيلكنالا

 3 ا نلعاو مويلغ روطاربمالا ةلا)ج فقو مظعالا

 ل :أو ةمان ةّمث ناطلسلا ةلالجم هل هنا  ىناملالا غاتشرلا
 ةداعاوةينمرالا ةروثلا مش قهتلالح ىوس لع دامعالا 1 3

 ةراسلا يك تاهو عوبر ىلا ةنيكسلا

 ةينمرالا لودلا ىلاهردنولب ةيوروثلا«ميعج تاسرأف 5

 روطا ريمالا ا اها وكشف تدفر اك حج اناا ادع ْغ 5-7

 تامدو 00-3 نيمر ىلاو مكر ا م 2 هكع 07 مويلغ

 انكر ىف ساسدلا سد ريغ اهنفيظو ةنمرالا با

 !!: كلاملا ةسايس مهمياعتو مهمبب ريو كلولملا بيد

 أو اهدحو لخادتلا انمدق ام دوت ارتاكنا تناكدقو

 اكرض الوطن كن راش نال رانا ا مطتست م

 اعلا ةلودلا اهرأ 5 صن هيد / ر> ةئيفس رس ةيناع نم

١5 



 تك

 لودلا وودنمرفاسو اهلط ةيلعلا ةلودلا تلبّتف هنداحلا ةَقيمح

 ( شو« ) يلا مهوصو ناكو نيينامتءلا نييودنملا عم ثالثلا

 مبجو رخو نمر 6 قيمحتلا تنل 0 ماعربي م ف

 قى هدهح كد لاك ىزباك الا:تودنملا نا ولو ..ةعاطلا

 ١1ٍيفو :نمردا لع ةيناع اما ةنركسعلا ةلياملا ءادعا ت 0

 ندالا لآ اتاك اواسورلاو اسن رقءارفم مدق كو ماعوام

 نمرالا ىر نع وفعلا نمضتي تاخالصا عورشم ىلاعلا

 م نمرالا نم ىننلاب مهيلع 5 لك وفعلاو نييسايسلا

 لك اش امو تاحالصاإلا ذيفنت ةبقار 0 0
 مظعالا ناطاسلاةل١اج ىلعايسو رلاواسن رفت را د ل

 ماع ربوتك ١ 07 ىف هيلع قدصو هلبمف عورشلا اذه 90

 ةيقارم ةنكل ا ضفر ةيكلر اقم

 اا رار نك تدق كودلا لكادت ءانثأ فو

 ادا هلاذشاو 3 دج ىنب جييمت نع ةدحاو ةظا نولهغبال

 لودلا 0 و ”لوصانال ا دال لك ىف ةنتفلاو ةروثلا

 نمرالا 00 رهاظتت ةلود ( ارتلكنا ريغ ) ةيورواآلا



00 0 

 ةديوجح ىف بتك- ةرازولا نم هطوقس ةرتف فو .ةيئاطاسللا

 مكتو ليج ءانثلا ظعالا ةغياملا ىلع اييف ىتأ ناطلسلا ةلالخ |

 اليوط هعم اودحنو هنم اويرتقا نذلا نم هتفصب هتلدلج نع

 0 ىهس دقو . ةيسايسلا هراكشإت هنافصو هلالخ اوذرعو

 هع را كما د 0 دعو ١ وواموواه ويسللاك

 0 وم هحئانم ىف هلادتعاوب نامل ةلالل .

 الا 00 .مويلثلا دبسب مويلف روطاربف الا 21

 0 رحت انك رن ذرص يملا ضع ع8 واستر فلا" ظ

 (وواه) ويلا 6-1 مالسالا ءادغأو ةيلعلا ةلودل دل

 ةلثسلا ةقيقحو ةيناطلسلا ةرضحلا, يمظعاا هنقث الع ربظأ

 أهف ةحباب ارك رت نع مكر نال ارطغم ُط هنا الآ :ةتفرالا

 هو 0 و فورظلا ضم.ىةدعلا 00

 امعاسم طابحاو !رتاكنا لخادب عنم ىلا ى 2

 ةلئسلا ىف ارتاكثاو ايهولاو سن ماتا
 رابظ المان قيفحت لمع تبلظف (نوساس) ةيداح بقع ةينمرالا ||



 ءس 79

 «داملا ةلودلا ص 0 امصعتب 0 سميتلا هدد رج

 مل تناكلا اذه نكلإو .هف تر الق 1 ادعو

 1 : هور ودل | رار ا سس 5 د 0 ال لعب

 ام 5 0 وايناطير 0 ل امعيحشل نعو

 ناك ام تار ىراطن الا تئاكعلا ةرئشح هركذ

 !' ةلثم نما رظتني

00 

 هنا قى اهدححتو لكطش نأ ا 15 د 1[ تدر كن) رز

 00000 ل لو د را اهجو ةيطلا ةلودلا مام ثتنتتو ةينمرألا
 لك بحاول نمد ناك ارا[ | هدمإ هلا ذا امن تناك

 ها ا عا 6 منع ناو را دام فر نأ

 . اهد_ض كا 50 08 زءاكن د الل ةلاو اهل ةزذع نوكد

 00107 ا فا دعت ةئيسم نافان رف كلذكو

 - لئاسع لاذتشالا نم لودلا متاةليحالا تسيل ةينمرالاةلأسلا

 ( وتواه)ويسملارهاظن دقو .رصم عالتبال ةليسوولينلا داو

 0 1 ةيسرألا ةمزالا لوأ نم اما رف ةيجراخ زيزو



 ل ش

 ثادحا ىلا ىر هردنولاهزكرملاةيمرالاةيور ولا

 ملاظم ىلا ةبجوم ا فروا راظنا قم < )1 -ج ماذم

 دودح ىلع ىلا نئادملا نم هم يو . كارد

 نيملسملا كارتالا لع موج ن نمو اواو دعتحا مجعل ا دالب

 قآل ةيالئلاو نيالا نو نيجلسلا لاجراء مو 1

 لااقم كلا رفع ةقخا وت كلاه دوزللا ساق 0
 ا ١ 8 - 5 1 اق

 ممايلبو سل أسد اديح هلا هم ا هةموكشلاو

 9 ا 56 : :
 ف ةيوروتلا تاسعا املع ت > جااةساءسلا ره هده

0 0 : 
 هده ءاضعاف . ليمتسملا ف زا

 رم

 ع : 0

 أ
0 
 هج ىى 3

1 
 : 1١ 4 ا ا

6 
5 

6 
0 5 

 قل اكادتلا لع او راج دوديرب اهوردمو تاسعا

 5 1 .ةوعلاو و حال_بااب هي هلل احاذلاا5 رود

 امعزولؤسلا | 2ك 2 2 كو تا نود مارب ضرغلا

 مدلج 00 5 ل ا 0 ةيحضت 0 كلو رح اكل ا مو

 هي ا نم س ارت الاةباغ 00 ري 5 اده ِق

 ) 2 0 مم دد>او لحر

 َّى ىزلكنالا توما تكس عك أم نأ ف ءارصالو



 تنك

 | ىناو امديصمو ةفمرالا هي 4 أ يش ةيئم 0 3 وروثلا

 قريخ لف رع ماع كلذ ىف ادمتعم - حرصأ نأ 1

 تيصدلا َْ اع 5 قل حا اعمل 0 همه نأ - هة.صخشلا

 َّى اولتق نيذلا نيديدعلا ع نمرالا تثووم هل وئدسم نم رفوالا

 نع لوي نا ناسنالا مييطتسي اذاف . ةريخالا تابارطضالا
 حى

 أسوق: لودعضصلو مهم وق لإ ك تاضعدلا رودب لوردسإ صاخشا

لج ىف نه هرج 56 وراو وهدا لع
 اكمل نع نالعالا دصقب ممد

 ْ قرصا 0 دال نم ةدلب أ فو 2 اءوروأ يف 5 هك رد

 هلاومأو هن امج لع ا أ نورك نأ قعر ك1 1 8 عيطتسيال

 . اهف اعدم ةيوروثلا ت 24 اق ءاضعإدع 3 نكاد

 ْ ةشمرالا ةروثلا فهر اصم قف ا نأ لورب ءاشنغ الاف

 ش ةنوروثلا تايعملا َّق حدملا لع 1 0 اذاو : اولتق اللاو

 ةلاع ال هنأح دمق اهدص لمعلا وأ
: 5 - 5 

 اورواب ا تاما نع اك فرعا الأ ىلاو 2

 1 ِء

 8 53 ود وللا تاشما 0 ْن ٠ع هدقرع امو هثار ام نكلو

 , ل
 "ناب ديك تلا ىلع ىنام < سيلغت ينو مجعلا فو لوضانالا

 ديدقظمح اس نس ننس دهس



 0ا

 قيقد ليصفت اذه نا ىلع. وجيت وم قشال ةهءاشم ةيرابخالا ا

 ةيناطرربلاهمذلا قيدصل نم ءارغلا هملعي ال هفةضافالا مالا

 0 ا ةفةفاوم ته اد ةيرايخالا درانوللاو رداصللا لك

 »ل 0 ةمخلأ قحتسل 6 اذا مع طم || فرصل 3

 يع 00 ف فضنمى ع 0 هيتك اماده

 تاردش نم اريثك ءارعلل انفاطتقا دقو. مالسالا دض بصعتم

 ندا لع را لع امج اوفتل ةيلط اد

 لك ملسيلو ةيزياكد الا :نئاسدلاو ةينمزالا ثدارأ ١

 00 جلا ةديد_ثلا ةهاركلا رادقم م لكو قاع

 ةيلعلا ةلودلل ارتلكنا '

 ٠١ يف ةرداصلا ةيواست رفلا ناطلا ةددرج ىف ابرثع دقو

 را دحأ هتك ة رابع ةمجرت ىلع محال ماعليربا ٠

 لب وسبا ار ا تاسع درر 0171

- 

 ادب ىر 2 ةيمردلا ةاغسلا ل ا )»ع نفمفملا رز هدد رج ّق

 : انه أميرعل 0 ل

 ةناطيربلا ةمالا ىلع هيف بج ىذلا تقولا ءاج كفل »

 ريا جد 4 تاسا ناف:+ ةناغإل يظماحو ةدمرالا ةلكسا د لت نا

 اتا ح :



 ل

 انلاجبر صضعلو لور 1-5 هل لدم كا دروالاو 0

 ىخاملا وام 7 4 الفاح اعانى 3 اتسنوربلا سو رياك الأ

 نوعا أ نم 0 مر ا ةن الث 4 اضاع

 )01 ند وأ ةينمرالا ةئللا نءاكش 0 وك أ

 ظ لصحو ةياعل ١ ةلودلادالبب ناس د1 تع | 6 ةينأن وبيلاو 58

 رتسماهف 8 ا ضاملا نع 2 ف نس هني دع رخا ا عامجا

 ةينامعلا ةموكمل الع نءطلا اهوشح نمح ةيطخ نؤتسدالف

 نم اهلاصثتساو ةيلملا ةلودلا مادسعا ماعلا ىأرلا نم لأسو
 ا ريق ةلاتملع اذهةلط يف اذنتسم ىنايسلا ذوؤولا

 ىرغصلا اب ا ا .؟اكمم ل لاو ايد 0 نع فارغلت ليبدلا

 | لا, الو وح وع ههسا يدرك ضل ةداهش اهمض

 هيل رامعخ مادعالاب ءورض رآ ةقاخ < شلع ردصنا داععلا

 نمرالا دض,ئاظفلا ن 6 دراو كهوف حو 0 هيأب 4رق

 ا ل داق دلل نا د. ايسحأ كارتالاو
 | فلاسلا نوليد رتسملا ناك اذا امب هتبطخخ نيعماسلا فيرعت

8 2 ,. 52 0 5 

 2 لهو العا ةانيمز الا ةمللا فارعل 0 نلا
 3 هرداصم

 ةسيئ ولاا و ما نوال كو البلاط

 ىنذ

1 

 3*ظ711111]7#بببب8-775 5-0 م نأ ف ىلابا

 5 7 ١



 3 لقول

 ناك كعلا وب ديصتاو زرحتلا ةةيس ن< حصرا لاعأ هر 1

 اممأباوكح روصلا كات ىلع رظنلا مهئاَقلا درجع مهناف ةيورلاو ١

 0 دالب يف نروصمدوحو ةلاحتسال عارتخا 0 ءارتذا : ٠

 غران دحأ ملعب ال ةيلخاد ةنتف ءانئأو لابجلا نؤنطةي ابلهأ ٠

 كا روص دخال ةراسملاو ةراهأا نم ميظع بناج ىلع ةلالا

 مالي ىف داقتعالا اذنه ثب رخآ يس كان مئاقولا ١
 لع لتملاو نيحو دملا ةظدام ةلابخما وهوأ نيتس زانلا ىلإ ( :

 6 اق ىلا بت ويعلا نم ةيلاخ ةنفتم روص 05 ا ولصحتت 3

 ميرنا لاح صضعل عصو دقو . أهريوصت كار تالا ل ا

 تايئمرالاءاسنلا لثمت ةيفارغوتفةروص اردنا اهش لاقالا 0

 ةينامعلادوتلاث نع نم ازارفةقيمعلا ىواهلاف نسا 1

 ابمسر ةسحول نم ماملاب ةدلّقم اهنا اهملا رظنلا درجمب لع هلآو ٠
3 

 راكا ضعد دمع دقو « رفش ىرا يمسإ ريهش روصم |

 ى 70-2 0 0-9-5 0 ش دودلاو مى 5و 2 هون قيل فك 0 ّ



 ا

 اميدل ترفوت دق قيقحتلا ةنط نأ انوروأ ىف ماعلا ىأرل
 املا بسب ام ايك رت باكترا ىلع ةلادلا نئارّلاو تاداهشلا

 ريغ نيا كلذ ىف ةبوسنرفلا ةمالا 6 مئاظفلا 0

 ءاحنا ف ا نم هعاج فاط دقو ارا روع 8 0

 ابلهأ فطاومل ةراثا عوضوأا اذه يف بطملا ءاقلال اسنرف

 ىلاخم نم مذاَقنا بلط يف زياكت الاب لئلا ىلع مهل أطيشنتو

 03 ةيطخ لور رد ا لحر ىقلا دقو هين امعلا ةيكملا

 الهأ 00 لفاح روم 3 8 سارأب هني دع لييعلا 0

 ىرولاتو تاجزوو نأوي_سرم ثداوح فصو ىف لاو

 مهطزر بأ ناب نيحءاسلا سوفت يففاصوالا هذه ميط لواحو
0 3 5 

 فنرودذ, مو كارئالا لثع ابضع ةيفارغونوف روص ةلجج

 ا اا مموطل ف ءاسألاو لا لاودعطل 3 نمرالا

 " ثادحا ىلا ضفت1 تاموسرلاهذه نأريغ . ىرقلا نوقرحي

 ” رهشاام ىتخال ذا م.ولق ىلع بيطخلا هرظتني ناك ىذلا ريثاتلا



 0000 | ز ز]ز ز ز] | ]| ]00

 اكان ا نيو ستيت ذ نا ننس 0: ندب تت سنا  يرو يسند

 - ل

 هع م ةداع 0 ةحصلاب ثعلا كل ةم.ركلا تاورأل ةروبو 1

 ةاج لك لا ا ةيلخاد هئتق اف تمقو اذا داليلا عتمج َّى

 لونفانه ريهلاة بم نولبجت زيلكت الا ناك اذاو . ةاصعلا نم

 منمو املالكلا ليجعت وه ثنملا ىلع همْضو نم ضرغلا نا

 لتاعلاو ا اند ركلأ مئاورلادعاصتنع محن, ىذلا ىذالا
 هده نآ انعم يحن ةيتاذلا ض ادءالا هلع لوتس د 2

 ا ًِ مئاظفلا نماهرابتعا خصي ال ةيحصلا ةليسؤلا

 ةيصاعلا نمزالا ةثف دض اهاكترا كارألا ىلا

 لوي ناك اماناق قيّمحتلا ىف ةنجالا عورش نابأ فو

 0 5 عبتت نم لكو ءاوهالا نع در فردا

 1 لع أت :س قيفحتلا ةحتن نا هسفنب ةينمر ,الا

 ا ظ را ةازددماوت فيش ك1 زلكنالا

 ةنتف داحا هن طين ىذلا ىتنامءلا ش هلأ فرم عبارلا ئدروالا

 لعد وعم هتاود اوطلاخ نيذلا نيب و عج لاف م 2

 هالو ىديحو ةعبط م ها عطو هير ريس حادتم

 «( هب ىلا قت اسل ف هءافكو ناطلخلا ةلالك



 ا

 تاقلطلا ةرركستم ةيزيلكتا ةحاسأ مهيلع اوعزوو ضرغلا

 ملارجلا رم كب راما ىعق| كلذ دما ممم 6

 اومصتعا باسل 2 اوقارح الكمر وتلا تاقوأ ىمأن هلا

 هللا ةياسلا درودللا ةمواقم نم. نكمتلل ةفهاشلا لايلا

 1 ا نأ قفارتع الا: اده قوق قردحتلا ةنل تيا دقو

 تلمع دق ةروثلا دامحال ةيركسعلا ةودلا اهلاعسراب ةينامملا

 قوما نم نوناقلا امل ةلوذكام ىذتقع
 ع 0 : 0

 تايرا ىذلل 0 مقو ةحيتتلا هد_ه رورظا ناك كوو
 /]ح

/ 

 ل[ ولاه 00 قالتخال لاجل مبءام أ مسلاو ةداعلا

 07000 رى رمرالا نماذالا ارغذ نادم كارالا

 نم ةقبط, اهوطغ مث ىتقلا ثثج اهف اوَلأ ةةيمارابا اورفح

 6 ةاصعلاب ت م ةكلارأ 1 هيب اع || دا 5 00 44, حلاو ريدا

 ع

 ٠ مهم تلتق ارابعي ملالف ةعاطلل ناعذالا يلا مهمعدتسا انفاسا

 ثشثج رجلا عج ةقللا تح الع انيرع نس ©

 ةنوقعال | عمم 0 قنا امن اع انلاعأ 8 رقح َّق لعل

 ١ ةلودلا لع 5 مارب كالذلوه زياكن ال الا 0 رد



 ا
 ظ ءاحخلا كرت ف ةلادعلاو

 ارتلكناعم اسرق امسورلا 5 اوللوقلا ةصالخو

 ا لوضانالا ئضارأ تياكنالا نيجال قدما 00

 باطمت ة ه اضعلا حاج 3 نمالا ديطو هجم رمعم اولتدا

 ام م ط نع مغرلاب قالا ىلا اهيفءاقلل م 0

 ا هل ل 5 ام هاف ا ةينلعلا دوبعلا ند

 « ةيقاعتم

 هذانلا ف ةئشاسلا | ويه كقلرع سلا 1

 درجع هنأ ىمع انور .توتحو اندوت طاطخا لآ

 ف قيفحتلا داك حل انملع 5 ةلودلا تعج رك

 حايترالا ماعو لوبعلاب حارتقالا اذه اناباق ةينم را لفل

 ا هش كلا ا ىلا : نييعقزلا كا نعد او

 مرر 0 نمدحو ةنأوا

 ماعو ءاوهالا نم دردتلا ١١ ةدعاق ىل قيمحت | دقو ١

 نمرالا نأ نم رطاوخلاب رع ناك 3 ىلع 5-5 لدا 0

 اذهلج رانا نماو واح نيض رح ضي رحت با رطضالا ىلا اوحنج 3



 دعت هتاف مقاولا يفو.ةيناذلا ضارغالا نم اهعماطم نورع هيلا

 ةلودلا نم ارتلكنا تبلط سزذاكالا كالت نيقفاحخلا تمع نا

 تاباتف ةينمرالا ةلتسملا 3 هليل 1 هرج لم نيد هبل
 ةحاضو | ,ةوول لوبقلاب ت اذلا انه ةيل اعلا ةموك ا

 ظ نمرالا ةنادا 0 نثارقلا رفوتو قئاقللا

 ندض 00 أو 5 5 ويملا ادهم لع ءانو

 )0000| ردلو ىواس رترخاو سور بوددم اهئاضعأ

 اا اقل هدب نأ :ىراقلل قي ليكشت وهو
 نكلو . هيف ابعم امبك ارتشاو هيلع ارتاكن ال اسنرفو ايسورلا

 اده ندي 500 علطتساو اياها ندواسل الا تقل ول

 | قيقحتلاب ترئأتسا ةيزنلكت الا ةلودلا تناك ول ذا كارتشالا
 0 تاررتفلا ةيعاذاو فداك الا سدت نم 00 تناكم

 ص اظلم تيدكتل 7 مايق دا فوخ الب لع ةلودلا

 : عاذمليثغ 0 0 السا اك 00 3و

 1 | 2 ا ةيمهأ كلذ ترهظأو 006 حاضص فوانشلا
 ف

 نمالاو 0 : ةماعد كييسبلا )0 ىدظعلا ةيوروالا لودلا

0 



 ل ا0/

 نعوم ةنيدم نم تزقلاب نيِميتلا دارك الأ لعد

 اركخ ديف ىرولا ىف نو رئاثلااماىرتلا نه 2000
 ةاطو لو تاساار مانخلل الط دعم عراصتلاو ىدلسا

 ةاحنلا موسربمم مبسر بلط مهدراطأ ةيناهاثلا شويملا

 هيلع ضيق لقو هنامقر نم ع ا عم لبا كا رفق ةسفلل

 نرخا 2 هع ةهذدب نينا ممم لف نأ دعل 53 انيعلا
34 
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 رادع ا نو رئاثلا قرم د سطسعا رودس رخآ تان و

 ةاماعلا و ا خويشولافطاو ءاسإ نمىلاهالا لموع دقو

 ةثاسن اءابفلا ترامتاو ىالسالا نذل هن يمال ل

 ناعذالاو ميلستلا | وأ نذلا يف اولكق نيذلا »نوران

 )») امدعاكم 0 رار لا اولضؤو فوك صاوال

 اهلي امو 7 ةفيحص ىف قدحلا تناولا اذه تتكو

 ا 36
5-7 

 ا تلدنعا دف -ةحداولا ةدمللا دق نكلو

 بذاك الاوت اغلابلا فئافا فامزر م راتسلا اماءةيزباكن الا

 ونرتام ةباصا لع ةءزيلكت الا ةيجيرالسأ ةرازو اب نيمتسا 3



 - ل

 ١ هيقتنعطو مالسالا ندع تربش أ دعنا كلذو نب ريربلاو

 ١ 10و ءاطلا ةياغقلا زك اسعلا كلذ دع تافه مث ميماما

 ةنيدمىفجولولا وهو الآ لوالا ابعو رشم ذيفنت نم نكمتت ١

 ال1 2 ناك ىذلا ىركسلا سرآلا ةيمهالا كلذو شوم

 ادا دف عاد كودنا لبجف اوثبل'نذذلا نيرئاثلا ةنقب امأ

 : املع موجبملل ةمولعم ةبح هقرذ لك ةكتاكصق هد ك6 قرف

 اغا 0 ىخا نا تق رجا 6 1 اهرايخأ نم 8 لحفل 0

 3 رق ف اك املأ الجل ا لأ ه “كم 2 كاي ماو

 لاكتنلا 6-0 قرمااو نيملجسلا 2 ءو تارارخ ىلو>

 تعد._>و م 0 ةفلمكسو بيلصلا 0 ل

 .الكثاواناولا باذعلا نم مهقاذآو مهاذا تملصو مف 01

 لئايق ىلع ل رو اعلا انتل 3 جه سطسغأ 1 قو

 1 عم مان اهلا كلت نم ّ اوفرتقاو ناكيدابو نا 0 ران ناف

 ع موحش رك 1 |

 ِ ِِء

 3 شومرو ل رغبل ا ف كورت خلا مجم تلو الها
 0. 0 : ل 1 .

00 5 7 0 
 ١ ة.حانلا كلل كا ا لع اوهحه مماف 0 0 نيتعقاولا

 7 42 5 ب .ءء ىف 5 5

 ريشرخا قة نمر ع يكس ينس ريدا لاه 8 أاوعقواو



2 7780 -- 

 ناكو بارطضالاو ةروثلا ىلع 0 ضرح اهف دخاو

 ناكو هسنج ىنب نم نو ةسج داسفلا |اده لع هديا

 ه. تطمانأ دق ةيوروألالودلا نأب يلاغالل دك و !موسرب#

 مالكسلا لعبأ دو احلا د !اناكرأ كد ىهو ةيبا

 ىرق ف نيزطاقلا نمرالا بولق هيلا لاسا 00 لالا ادهم

 1و تالا و كنده 0 تازوج ىلاجو ىاوسو رئيس

 لمتشل_ىلاىرولا ةيرقو سحك او كتاف نور

 حراب ١54 ةنس ولو ريش ر كا قو 1 تراح ةعئرا ىلع

 عدالوأ هأو معا ف ا زدوصرو :لاادمب 0 نورورغلا كئاوأ

 سشيوم منت لا نيرا ل واو 0

 انتالا مع م انهو عاد ذ "| وديا لبح يف نافلسو لكى

 نوم ةدإب ىلع نومجبم مسونم ةناتس وأ نا 0

 ترعلا ةردتسما ناكيلد ةليق لع ةقرفلا هده 0

 4 ىنودح ناكلا تق لح حدس نم



 - ل -

 : هتجر ام هليلْلا هتلاسر نم اهدحل

 0000 مرق دارأ نع ىفاابست ةداطا انآ د
 .نع ابلعتب عنتما لب تامولعملاو رابخالا نم انماع ىلا لصو ام

 ماا عدحا مج ال يلااللا ره كرو وبلا ةديرج

 ظ كارد كاما قا هذال

 0 ماهو

 .ىرولات لابج ىف اوربظ نيذلا نمرالا كا :ا نأ »

 ةلالو ) شوم نم قرثلا بوذا ىف نوساس نيب ةعقاولا

 اوعمتجا دق( مناوج ةيفرصتم / لاك زكر م نبذ( سدلتإ

 موسربصم همسا صخدش ضيرحو داقرإ هيا كلا ى

 نيحاه ةرإبب دلو ادهموسربم#و . دقلة راب ال ناندا دوا

 ف دك ةسردع بطلا ا عرفتو ( هدا ةناالو )

 00 ف عبصا هل ناكو تأ 000 ةيلسلا "607

 0 دلو ةييج ىلإ اهحو ةلاتساللا ىلا رف مث بق موكا

 قيفملا هءسا ريغ امسا لحتتاو ءايربالا دحاب 0 ام

 0 رايدو هنوردنكسسا قيرط نع سيلتب ةبالو ىلا داع مت

' 

 يافعي وق 3



 ©“ فلن

 يف مل هل ناك ىذلا وهو . ناكريمالا نيثومبملا ةذمالت دحأ

 .هنعوفملاب مظعالا ناطلسلا ةلالج رمأ ردصو وبق موك ةئداح

 دعب ةروثلا ىلع مهضح دق لجرلا اده نا نمرآلا لوقو

 اهرك اسعب مانأ اهفاعساو مهل ارتلكتا ةدعاسمب مهعنقأ نا

 لوصولا نف ةيزكجالا رك اسملا نام 93 ا

 ريسلاردعت نع اليضف:ءىطاوشلا نع ةديعبلا تالا هدك لإ

 تارجلا هذه ىلا نولصيسركاسعلا كئلوأ ناب مهماجأف اهيف
 نوللا ءاره مجطلا ةميسج ( ةرايطب ابق ) تانولاب ةطاساو»

 دافتعاو . ةدددملا 3 راكبا م ولعلا ىف عا رتخا رخا يهو

 مهتجاذس رادقم ىلع ليلد شحافلا بذكلا اذه ىلاهالا

 هذه نايجدوب ذخلا دقو ممرطف ةطاسوو مهقيدصت ةعرسو

 ةيرق ةرشع ىدحالا ناكس ةلاهسال هل أ ةيعيبطلا صر

 ةمضقال ةمالثن وناس اولاكو نوساس رت 0000

 قداتملاب ! وحلت نإ دع غاد نوطنا لابج قاو:نصخحف اير

 « سيافتو هردنول نم مهلا ةراولا تاّدلطلا ةرركتملا

 امو ةفي# يف ( نويسروك ىد تنوكيفلا ) بتكو



00 

 هي املا راش ةدد 6 ةداشا هدد وشل دعلو

 نا حضتاو ( تروساس ) ىرولاب ىداو ةنتق تعقو ابرق

 ةدوءلا نم نكم ىذلا نايجدابو موسربمه وه امل كرما

 ةطبار دطوو نايدارم هسفن. ىنتس نأ د لورصا د ل

 ل ثا د نمرالا نيبو هنيب ةقالعلا

 00000 رد نتج لا كلذ ناكذ هترذاو ةرهاو ناوو

 نيماسملا ةجابمو حالسلا لمح ىلا مهتوعدت ةشئاطلا مالحالا

 ةمبرخلا ةوملاب مموُؤش 86 الهاوي وارتكنا ةدعاسع مههنعو

 تاباطخ مهزربي ناك بذاك الا هذ-مب مهلع هوع 0

 وكول قة ال نر نم هيلا ةدراواهأ ىعدا

 0و لك الاءاضغأ 0 ىعملا اده ىف ا عبط دقد

 000 3رااهيردإ ةئقاسأ رنا هاهو سفلا ىمرالا

 ” وا رفلا كارلا يلغأ امك ةئس نسرام ربش يف

 اا 1 تل ىذلا نينمزك ١ رتسلا لاقدقو

 00000 0 نال نا امه طيلا ةنه لئاوأ قارارم

 " نايجدابو همسا لجر وه ةروكذملا تابارطضالا لوصح



0 

 حصفأ نم وهو ةينمرالا ةغللا اهب ماكتب ىتلا ةعرسلا سفن

 نإف لا لخأ ىروألا تب د2 نان ةروثلا 0 نع نيعفادملا

 انآ ىف لوخسلا لئاشو ةيلنجالا لودلا ىدحال دب

 باجأ كلذ ةيفيك نع هتلأس اءاف . الع ءاليتسالاو ىرغصلا

 ةلودلاع احنا ميج ىفنييك اشةلا نمتاباصع تفلأت : الثاق
 كلرتلاو دارك الا لتقل ةبسانااصررفلا تقرت: ىهو ةيلقلا

 اعنف لاما دس مصتعت مث مك اسمو مارق قارحاو

 لع .نوضقنيف فضغلا مركلمتي نيملسملا نا دؤتقو كلذ نع

 الودلا ىدحجلا ةيفا رع ان رد ف م ناوكتشلاو نمرالا

 ةاليتسالاو ىردضلاابسا روما يف لخادتا لا 0 ١

 اذه نا هل تاقف . « ىحيسلا ندمتلاو ةيناسنالا» مسي اهملع

 لكي اجا ةومثلا تارد ىرتنا فو عر

 رشعم أن اننكلو لوقت م كل - هنأ ىف بإ زال --

 0 ا هن راا لدن ىلع سسفنلا انطو ددق ندرآلا

 نا ىهو هن را اهف راف ا, مث اظفل اقروا

 (نانتمالا اذه و | انحنمتف اؤادن املا لصير



 ل
 .٠ رت ِ 2 ء 55 5

 لورمعع 5 2 ةعااعأا نع لورشللا نذلا 6 نيحرملا 0 ٍِى

 ةموكحلا ىدلمبلجال منصلاو وفعلا اوسملاف قملا 0

 « ةينطولا ةقادصلا ةدحو نع نومفادملا نا راتعا

 نكي 1 نكلو باوصلاو كلا َّق ةاغ ةرابع يهو

 لالا دئارط اء قتتامءاملت لوقعلا لع ريثاتلا نم ةرذ ال

 ءرابأو صدر .حتلا نم هر كول 4 كل زدصن ىلا ةدمر لاو

 نمرالا نورئاثلا اذ زاف ىتلا» عسقاولا حرشو رطاوملا

 ىلا ىضفأ امم كلذ ريغ ىلا « ةينامملا“شويملا لع راصتنالا

 كلا 50 ةحدم اهرك د ن< نادنالا 0

 0000 1 لن وسم راها دتم نأ نيبلا اظللا وذو

 0١ ءاس نيزدتم اه وره ركشالا نأ تيت دعلق افا: ل

 نم ةستفملا ةبن < الإ ةرد_شلا ةوالت نم ةحارص حس 6

 ريمسد ؟ قى ةرداصلا ( تسلا يساح ٍِ وكلا ةدد رج

 نامهسوريهرتسملا مه 4 ا نم نكسو هل دع ١م5+ 0

 نم تاش 5 1 0( 0 ةيكاسلافر ءلا نيثوعيملا 5-5

 ١ ةبزناكت الإ مكتو ههايشلأو ءاك ذلا لنا ةمأع 7 نمرالا

 ش
1 
1 
 ا
2 
7 

: 



 فن

 كاذو ةطأنا هذه جاهنا ىف اهريغ ىلع ةينئاتستوربلا دئارملا

 ةنايدلا اوةنتعا نيذلا نمرآلا نماه نابايلك وناياموط نوكيا

 كات فيفخت مي ركلا صالا رودص درحعو ةينث اتسنوربلا

 رم اناك امهعاال هرب ةحرابم ىلا اهم لك ردآ 200

 تهذ دفف ناناموط 0 مادعالاب م-ماع موكحا نمض

 ةنسللا ءاضعأ نينك ا كم راض كح رد ا

 زياكنالا ناك ىذلا وهو اذوفن عرثك أو ةيوروثلا ةينمرالا

 دئارملا تارادآ: قو. تاعمتحلا ىف"راظنالا لع ةنود ٠

 نم لظلاو طغضلا اهلع عقو يتلا ةسمالا نم لاثم ةباثع ٠

 ظ ةناهملا ةمرقحلا

 ءانثثلا هذه ىف ةيلعلا ةناتسالاب نمرالا قيرطب ناكو

 سرا - سوسملا رباك او ةفقاسالا ىلا اعاينت تاروشنملاب ثعبب

 زي رغتلا يزرم كتاجالا عنم ىلع مبضرح ىف ( 1456 ةنس

 7 اسد ب ةرئاد قنيلخادلا ىلاهالا

 : ىانام تاروتشنلا كلا

 ا 5 اناعرنم ةلهاجلا ةتبطلل حصنلا اوضح د
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 موسرباصم# قيعش كوروم مب رووشملا 7 أرج نادر نم

 نمةلج كح هرج ار رص ىلإ اعد هنأ اهحيضوو لايجدابوب

 موهسرب ةدراولا دومنلاو ةحاسالا مهلععزودا دعلو نمر

 ىرملا ببعل 0 لقا نت اما دعته كا مرمأ ارتاكا نم

 مارج ةلج اوبكترا دقو ءالؤد حيذو نوملسملا اهنكسي ىلا

 0 ةبرصيق ىف صوصخلا ىلعو ةفاتخ تارك

 (1 راع ىلا رق ةكحع ع مم هك او ني دلا لع ضررا

 ةنس ١6 ةدمل ةقاشلا لاخش الادو نيمهملا نم ١ ىلع مادعالب

 0000 سنرد لعاتاوتس مدس ةدمل اجو مهتم ةتس لع

 هلا 4 دل اهاغلا اة ذا 0 تأ 5 نكلو 0 6 0

 مرك || هه ناطاسلا 0 ذا ناب دل ا ءاوأ لع ةمفشلا

 مت رااو .٠ ةيلعلا ةلودلا دالب نمد رطلا 1 مادعالا 3 مَع لادا

 نم ا ف دقو نأ لك قل حلا هع ركلا فطاوعلا 0 نع

 226 0 ف المو 5 ه1 قرأ 1 ا

 و هتلالح ماهم ىف بسلاو نعطلا ىف تف 26

 هتنزاتماو همسأب 4 1 1 1 4 لج هل تول ن< 5 عدن

2 
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 َ لوعءدب ا روشنم ىلإ 0 2 || 000 520 1 |

 0 0 هبق نا 0 0 قلل 0 تا

 هحو دقو نك املا نم اهريغو هن رب زعو ةياخشمو نزودل د

 ل هردول ةنل ا ل ) 0 او ( 4 لحر

 تدجو ةموكمحلا هيلءتضبق الف امذ ةنتقلا ظافيال هيرصبق

 ةيعملا عباطو ةيوروتلا كافه ةسح متاولو ارو

 57-5 رد نيمردلا كا داشراب ةيئوكللا تشن

 1 رو م ةرفاو 1 تددوفؤ ( ةءربصق ) نم ةبرعلا

03 

 نموسوسقلا دحأ دنع اعضو ركذلا فلاسلا وست

 . 5-5 ِء .٠ ٠ 5 هو .. .

 كن 0 11 ا كلى أءيلَص هيك اتساوربلا

 اهدعاوقو ىضوفلا ء ىذا

1 2 . 3 - 000 4 
 نك ةرك تناكف هب رمصيقو تاحزو ثداوح ل
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  ةياح نأ :مح١ ةنس وامربش راتب ةمبم ةلاسر ىف مو ا

 5 ةديلساو- هةر نيملسملاو نر ,داإ هع ل ملعلا هلو للا

 راو لاف ن| كل: نيف رطأل حرم ١ ةءرآا ىف توا هي

 ةناتسالاب مهئاسؤر نم صاوالا مهلدرت ءامعز و قة

 02 ل1 2 ءردمول نم ءالؤه لع دراوت, امل ام ةيلملا

 قلاقو . رود : ىلادلا هدد رج ةزادا ل اخ 52 1 ملا ةمص 1

 ف مئاقولا هي اشنو ترد وذا لا 15 نم 1 د دهلو ءاتحا

 هيلملاةلودلا لظا ةسرفاوحبصأ مان وعدن نب 3 دلافدت كرا ا

 ' تازايتما نيدابلا اك ىف لوةتمح مار مهقومح اهف ةأحسحا 06

 00000 3 القا ا 0 ام نرمي

 00 يم ا | ىف هنتفلا 00 أ دنلا نأب 0

1 
2 

 ٍ هب رعل أم دو اب ةفكص 2 0

 )0 ثزرنادقف هردنول قديزءلكت الا ةيتمرالا ةنجالا امآ»
 00 | امارمل ضم تشنو ئسايسلا تالنقتالا كلذ-ة ضف



 ىرولتو شومو تاجزو
 ةيكاشتنملا ةنجالا ةسائر لتسا نايجداوب رفس بتعو ظ

 ردارب دراو ىدب ءامن الا ىسور صخش ةيلعلا ةناتسالا يف

 تضف ىحنب الب وطر انمر ةساث لأ ف كمل م هنكلو نوكي

 ةيلصنق نم بودنم روض هلزتم تشتفو ةموكللا <

 هيف دجوام لع ثلوتساو ةداعسلا راد ىف ةيئارسا 0

 ةيك اشتنهاةنحالاب ةقاعتلا تاروشنملاو متاوللاو قاروالا نم

 قاروالا هذه ناي اهدنع ايسورلا ةرافس تلحس نأ دعلو

 55 ايل ةيماظنلا 1 احلا ىلاتلسرا اهنا اهلع 2

 ! ائاضق نيممملا

 ةنيبلا نئالالاب ىوابست رقلا تتاكلا ةريضعت قأ نا

 لا مئاظفلا لفسال نمرالا باكسترا تبثت يتلا

 نئارلا قالصخا لع نيسوروالا تاتكلا دس

 لاوخا نعي تاع راج رشنو ةيذاكلا رابخالل ةيزياكت الا

 و ما ةعيديلا هتلاسر نم (55) ةفيح يف تكفا 0

 دال رويشفب الك 0 ىذلا 1 ا سلا بتكو 0(



 )ع

 ةيك اشتنملا ةنجالا ءالكو مهنأ

 00 رم نو راصلا 0 د اها ةرالا فد

 ا( دساو دقو دودكم كن نوميس همساو مدلج

 0 تا 00 < د مث ن مر ل

 د١ ١ مهأب ةحارص اوفرتعاف سويتلتو كي م

 مظننملا ةيدس الأ 0 6 كا 55 عب الامر ا كلذ

 << قف) 8 دح لصح دقو . هيوروثلا ةنحالا ىف وضع ةفصب

 اا ةنحالا كل ا نم نينا نا ) 20000 وينو

 تاعوبطملا لق ىف فظوم د وو ديفا را نق ع

 نايدامد نارهمو نايجدابو موسربم#نم لك نكمدقو

 نم رعشقت ىتلا ثداوللا كلن مع ةناتسالا ةرداغم نم

 0000015 تبع ةمدج ة-دم نيدصات نادمالا اهركذ

 1 اني ةنيدم ىلا دل امذ تان ىتلا 1 ةددرج نا

 5 ف ودل نم ىختلاو نكتتلا نايجداو دب دعا نكع دقو

 0001 ارد نور درم هيدا قثلا ثيح لوضانالا :

 ' ىف بارطضالا اًدحأ اعذعب عم كارتشالابو كور٠ مساب



 ©” سلي 0

 هرقناب نمرالا ةددا1خ 43 نا م ول )ةثداح 0

 نمو. د مر الا هلل ىبوروالا ما املا ىارلا لاك 3 ١

 3 4بلإ غلا اه نمر لا نك 4 ١ هي 5 :

 تابارطضاالا ثادحا نمضرغلاناءىراقال نيبن دقو » ِ

 نيرا ابع ءوةومويلاو 5 كلا ن نمر الار اوخ ةرأث 57 هاعأت 5

 املامعأ ىف وةك 6 4 حالا راش و لام عا 4 ل || )ا

 لا الا مدع 8 1 و ا ن* ماقتن الاو ةثيم لا هيوروثلا

 ىرتشعم ا 0 ادملا ادهم الانعو اعيش 5 3

 نلتاملا قددعا دقو هم اذ اتم 5 ا نمرالا نيماحلا 3

 0 نا اعيبر ١8 هرم زواجت,ال ىذلا اانمرأ وهو هل 1

 بدسملاو ةيلعلا ةءاتسالا ىف ةيك اشتنهحلاةنحال سئر نايج داو

 ةرحا ةناع تنال سم هاطعا ف م وك ةعقاول لصالا 3

 ةسيزكلا نسودع دا امارشت ف ميقتسملا لجرلا كلذل هلتت

 نييوروثلا لاذ ىنوءقيهسفن نايكشرأ قءرطبلاوةينمر لا ١

 تاكرأ لظظفملا لاجر ظقيتو مهل ةينابرلا ةبانعلا فاعسا الول '

 ةحارص اوفرتعاف ممم ضعبلا ىلع نبق نيذلا ءايقشالا 3
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 ور را نيرا

 | صل كدحأو ةنحال اىدل 0 3 ت42 0 ةداقلا 2(

 ا 1 رو نملا رود سرغ قى هتاصامتخا

 ا نَسيلو با رطضالا ليما هنتفلا ١ ع َىَح ءابوقالا

 َ « اماداشراو ةنحللأ ا 5 0 ا صحا

 ا ةحاسالا لع سراح دحو ا ىعبلل : ٠ ةدالل»

 1 مأ ةقيظولا هذه نا ىنخع ال ذا ةماهشلاو ةمابنلاب فوصوم
 آ ىهاهماعا رص ةيلع ىنبني تلا تايجاولاو اهرطخاو فئاظولا

 عالطا م طا دعو دورا اأو لووط رخو هكا ل هسارح ةنانعلا

 | لوس رافد هندي نيب كروكي نا بجو اهنماكم لع دحأ

 | اسأ بج «ووبش ةعيرا وا ةثالث لك ةبقارأا لمح هتطساوب

 000000 + رثك ١ نع رئاخدلاو ةجلسالا ناكم منو "لا

 )0 ارش ةناعلا نوكت .ناو ةيدملا نم ثالث وأ نيتعاس

 )» هلا ىدأ ناب 0 ال 1 ةدد دش

 ١ هتلاسر يف ( 000 ا تسلا ز/ ضافأ دقو

 ْ نعملكتو مهم اظفو نمرالا ا د ىلع مالكلا ف ةددرفلا



 فلا

 ما نم قوبحتال نسسا وح ةرشع ةيرادأ تك ا

 رطاخملا نمابمتتكياع لوأب:الوأ اهرابخاباوس ودل ةسالاع

 ركتتلا ىزذ وكي ثيم ني ركتم ناعم لك قاولخدع تأ ممل
 ءافأخا ىف مممأع ورش. اوئيبمو ا هنع الت مهم دحاوال

 ) معسل رن وةنحالا نيب ةرصحنم مم ةصتخْلا تالوادملاز 0 ش 0:

 نيب تروبط# ءابطخ نييعتب ةعلاسلا ةداملا ىغمنو »

 ةنماثلا ةداملا امأ . بارطضالاو ةروثلا ىلع مهضإ- رولا

 تحن وكي ذفنم ةنلل لكل نوكي نا بح » : اهبصن كيلاغ

 ذفنملا اذه ىلع ضورفلا بجاولار نيدعاسملا نم ةعانج هنرصا

 مهنأ ةنجالا مهف ىرت نم مادعاب اومومي نأ هيدعاسم ىلعو |

 كلذو فاجالا نم وأ بدلا نم”اوناكءاوس اجب نورد

 عاوناو . ةليسولا. هتاه داختاب ًايضاق ةئسيلا رارق ردص نا
 عونلااذهو مادعالا و يصعلاب برضلاو خيب وتلا ةنالث باّمعلا .

 . مسلاب اماو قنملاب اماو رفافرلاب وأ رجنملاب اما ذهن ريخالا '
 الوأ: لاعتسا بجي مومعلا ىلع ىتابملاو لزانلا فسن لجل ١

 ايانق . انلاث> لئاسلا تيمئانردلا  اينان ةةيماندلا لإ
 هل ٠



 ذك

 )» وتفم تاطخ» ىناث )او ( ديدجلا را لارا هنا رع ملول

 ا + نما اين ءىراملا 0

 دووم 7---- 1177|

١ 

 ان ناو لولوضوف انا ءىث لك لبق حضاولا ْن

 1 ىضوفلا ءىدايم 2 يهو اللا انكاول ٍِق ةئلنم 00 ةغر

 هيا لوصوالو ىماسالا ضرغلا وه اده.لوضانالا دالب ىف

 ١ كات يف ةلّقتسم ةينطو ةموكح ءاشنا ىلع رمانملا اندّمع دق

 001 ل رسلا كايما الو ناون الب تارظضالا تادحأو دالبلا

 « قاطتلا ةعئساولا ةيسايسلا ةينرإلا

 000 ك1, يل تملا انه درزأ دقو
 : اضم ةهنر لع ىاناتناو ةك اشتنحلا

 تبجي » اهصن ادهو ناك ةنارغلا 0 ةدالا

 ٍ امئاضعأ نيب نم سيساوحال اسر نيعن نأ هل 5 لع

 ال ا] نركب وأ ةيوكلا قطوم نم نوك نا طرش

 اهرارسا لقن نمنكمتيل ةموكم 0 2 فاظوع ةهقالعو

 ”نوكي ناس ئرلا كلذ نييعت ىف طرتشيو ةن>الا ىلا امانو

 نا 0 و رارسألا ناتك لع ةردقلاو ةمابشلا ىوذ نم
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 0 د لا اا ا دل نات
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 ةديرج ءاشنا امم طينو كاشتنه مسا ةقلأ هله تمس هجر

)َ. :» 
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 رشن ىف ادت ثيح ( ةرينج )هفينج ةنيدم ىلا ةدوعلا فلك '

 هدد ا ةرادا 2 امر 2 ل[ هدم دعلو . ةيروثلا ةميرولا 52 0

 ةمزاللا نئاسولاو قزطلا هندل رفوت <ل انناةضاس

 ريغ اهنم ةنيدملا كلت برقل رظنلاب ةينامعلا دالبلا ىف الاخ دال

 ءىدابملا ةدساف ةديرج ءاقب عطتست مل ةينانويلا ةقوكللا

 نذلا 0 .انر ا اهر 2 0 اهدالع ٍِق

 ةيروثلا ةفيحصلا كالت نو رشني مويلا ىلا اهف

 ا يذلا ص رع اا لع امان اند ءىراقلا في 2 ]و

 ضعل هةر 0 ب قىر ا هلدل كاغتنم ةنمل ا

 م ©<* 4١

 لصالا ةفباطم اف ىعارب هيف رح ةجرت مماروشنمو مهحتاولا

 اننا كذا 0 معااتساا 1 ءق رامللو 4هوحو 6 نم

 6 كك

 هن هك : 0 وعنف هماص | ماكح الا نم م قدنصلا مالي ا :

 نيراش اهنمسق ةلاسر هرددول ةنبدع 1845 :ةنس ىف ا ٍْ

١ 



 ل «”هر#اد

 رتسااوريتاه راو « ارتلكنا ةيحراذ 0 0 دروللاو

 غنئاش رتسالو ىافانيك نوج رسلاو نار داو نوع

 1 ا 2 12 نتن دحلاو قاتل ربلا نسا اع نم مهعيمجو

 00000 دلو لول ام ريفلاو ندراوه ةنسردم ردم

0 
 رتل نآب ماا اذه ىف لوتلا ةداعا ىلا ةجاح الو

 ١> 1 هلعصو اين ر :لع نمزأل هدم# رورشملا نوتسدالغ

 توفت ةصرف عدد مل هنأو ةينمرالا هل رحال مظعالا ريدلا وه

 0001 د رخو ةيلثلا ةلودلل وانت ام رهاج نأ نوذن

 1 01 مده ىف يعسلاو انهارت لع

 ةينءرالا ةنجللا خعرات ركذلا فلاسلا بتاكلا حضوأو

 3 لاف ةيل استنملاةيوروثلا

 مو نمرالا نم دويوضوفلا لكش ١مللإب ةنس قود

 كااهو نائرواع ناشننو زوبكي تقللا نايدسا اهنيوز

 "ارسال لامقلا |لاوام لع ةحودنم ةبرسس ةيمج نانزابشوك

 سلمت هن ع 3 هه ةراحاه رقم اولعح ( تساهم ) 4 هيسورأا

 يا 210110 1|0ا1ا1 ]1 ]1 ]1 1 1 |



 اسي و اوم |!مالل نوب سحرا

 ىتاتستوبلا بهدملاا وةنتعانيذلا 52-5 مو نمرالانيب تي

 نيومملا لي كقو 00 5 نم 0 ءالؤه نم

 اهم ةيرغ تيلاساو لئاسو ةزنرهلا هنأعلا هده ىلا 0

 نيذلا اذه متقتتعا اذا 0 مهلوقب نمرالا نورغي | و

 مثالا عيمج ىلع ءارم الب دنت تلا ةءزياكت راء

 ةقوكملا ىظ وع ا ا دعنيح او هدد اتي

 عفد نم اوصاختتو عيلع ةأطولا دددشت اولواح اذا ةينامنعلا

 0 هك أمم ل 7 ا

 ىلا ةيزيكت الأ ةيحللا ءايحا لع ا

 0 لاق تتيح نمرالا 0 تا

 لة ا 0 ءذلا زيلكن الا 0 د 2(

 يلا ةح داما موسرلاو تا

 كا وسنفتس رتسملا مهعماطم 0 م ونواعو طالخالا

 1 الأ ةييرد ا ةنحالا س 5 نرو نا ريلا ا

 هل نمار رتسملاو هزحالا قودنص قفا ا

 توتسدالغ تسلا ةوازو قتارازولا ىدسا لق
ٍ 2 0 . 

 لدنور دروللاو رتسنمتسو ىد قودلاو ليجرد قودلاو



 نيك

 . اشاب راب ون ناكواشاب(صوغون )و(اشاب نار كن) و (فوكيليم

 6 هولا هيلع تالطابم ثيح هرددول نم دعاقو 56

 دالليلا ذاقنا 2 ٍفهرزا كدَسَو هنث واعت زياكنالا ةتادصا

 2: لاسر م اوررمف ةمراصلا هد اذا ماكح الا 0 ةقمر الا

 لوضانالا دال ل با نمر و راما 2 01 د

 - كيلا اذه ىف كولسلا نع اواوت ال نا مهلا
 8 ى 55

 ةناطب رمل )| هلو 0 نمالا ماظ 5 لدحر لاو>الا برا رطصضن

0 
 -_ك

 نومضم ذيفنت لع فارشالاو ةبقارملا ةج< لخادتلل ةصرف

 اضدأ قافالا تو :نيلز ةدبع نم نيتسلاو هداك ةداملا

 1 ربلانيئوعبملاوهردنول ىف ةءزيلكن 0 ا لع

 ديضعتلاو ةدعاسملاب بارطضالا اذه ءامعز نولاو 0 ف

 طيشنتلا ىف ةدايزو ضحلا ىف ةغلايم

 0011 انآ رد ا ةجلارلا نييودبملا نت ذ.ةيسانملو

 ريادتلاداور م م امفنوميشو 1 اموقرن ىتلاداليلا ىف نيينيدلا

 يابت اعر ادملو ةءاصنملا نهار نوكلاو هناا



 رديت خر جلا نإ نيكد هما
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 ٍق

 ش٠

 جك ٠6< دفعا

 ئر# .نأب لالا نالأ دنت و هصئ ادسهو ةيلرلا 0

 اهمراتست ىلا تاحالبمالاو تاليدعتلا رجا كلود

 تايالولاو ماقالا ىف ةياخلا تار ها و ةيناكللا تاجاحلا

 نم ةنين اطلا نمرالا ممل لفكي نآبو نمرالا اهنكسي تل

 نم لولا فاو نا تاس سو د كل 0

 فار قككاذ ةمز الا لئاسولا نسعد
 «اهديفنت

 اخ ناك امل اضقانم هدج ةدامادذه رهاظ يف لمأتلاو
 لام الاو ىتامالا نم زدلكت الا هناععاو ( اشاب راب ون) رودص
 نرم ةدالا هذه ةطساو 00 ةيزياكن الا ةلودلا نكلو

 نمو صربق ةرزج لعلوصملا نمو ىرصملارطقلا اهلالتحا

 ىريصلال يسا نووش ىف 00

 تزاف ةددرج ىف ( كب نامء) روجاللا زيشن دفلو

 ا ع ماثللا أمق اما ا ما لا هليل خينروم

 ةندع ارب ةنحاس ريتش ريش ق تلمخ ل تاعام>الا

 سرول) واش اب(را ,و) نب م«ن هرمس) وسدالب ةدعاق «(هرم رمح ( ةقينح



 0 ٠ ؟ 2

 هنطاوعوباشلا ودحلا ومس لايمأ نع مغرلاب اثيشف ائيش هيف

 ةنط ولا

 نيب 1 وه هل ميركلا ءىراقل ا نم دب ال امو

 مة ةدكأ أ ةقالع 00 هكا وةرعلا ةلددللا

 راو ( نافذ ةحاعلا لاح رو ةيوروالا دثارخلا تا أمعوأت

 ةموهولاةشمر الاةرامالا ا لعسواملااىلا حاط ) كل

 عصو ن< مهمأ ص عولبل ةليسو حومطلا ادهزبلكن الادخادقو

 قلاةريخ الاثداوملاا تسيلو مماودةبا تح هن رصلادالبلا

 دصاعمرتسل 2 اباححالا ل 1 دالب 001

 مهمعاسم ينو قل ىلا وف ةطلسلاب رأ ا 5 نم زياكن الأ

 مبك المأ ّىط ىف ىداولا اذه مضو ا! دوصقملا مهسناسدو

 كارلا ةءساشلا

 مر كانك 21 لاوأ 2 نك ريلا نة ولأ ا

 اد او ) نيو زار 0 15 02

 كلذ لئا ,ح ىف عوقولا 6 هدام رعاه انسرا ل اها

 نم ثادَسْلاَو ةيداملا ةداهل و هم ناك ان ردع 23



 تح ؟ 0

 دلما انا تداولا ع عقوام ىلع نيفقاولا ءارقلا ناهذأ ن

 فلو لع اص رغ ةسمر ا يدتلا ى :ودنم نأ نيلرب 0

 اعورشم (اشاب رابون ) ماهلاو داشراب رمؤأا اذه.يف لودلا

 اينيمرادالبل «ىنءرأ ماع 5 احد نييعت بلط ءازغم نم ْدْخْؤي

 طور دولا اتا ميسلا تايالوا ىأ

 ادع ل كوع 2 احلا باختت اواهف نيفظوملا نييعت

 لدا هسال لذاك ربتت ىلا تلاطلا نم كلذ ريغ لاهم

 سة . ل 0 ةرامعو افلطم 20 200

1 03 0-7 

 ا 5 0 قدرا /6 و ه6 6م .٠ ةرطيس 0 ناملسسلا نم

 رية نار دا ناو 0 ماعلا الا

 رياكل الا هينع ناك ىذلا «أشأب رابو» ءىراعل نهذل دا 0

 ( سنرب ) ريمأوأ ىلاو ىلا ماع ك اح نم هليوحتو هيقل رييثتب

 زياكن الا ىلا وامأع رسثعةتس وح تنل هيو ىف لا وه

 ءاضق لع هب نو عل م هلآ 4 2 لعجو ةيعاسمو هءامدخل

 رطقلا مضوهنوكو ةيقرشلا دالبلا ىف مهضارغأ لينو مع رام

 ءاكحال او ةظاشلاب راتتتس داع مدعاسو ممتضبق ىف ى رصلل
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 000 0 ار 6 لا: سه دلا نيحسلا ةيسن نوكم
 ةبسنكي لكلا ىلاهالاددع ىلا مهين نوكتف ءالؤه فصن

 / ٠١ ىلا ؟

 : 5 ا 7-0 اختنا كم هلالحاتو نكع ٍفكَف

 فاظولا ا لع نع يس ىذا ىأ امف ىتمرالا رصنعلا

 ال . ل ايها دد.ع عو# نم ن .يعلا ىزاو ال 5 8

 لل اضراب نلتاتلا قاما تعم اذا دنا ق كش الو تير

 تاءزانلا راوتارعواض ترسكتو اهؤاشحا تقرع ةكلملا

 كح لقاع زوصت فاكف 2 : ةياهالا بورالاو هناا

 انيدرو ف اع دلا هدطتوم ةلدن داو دعاس نو نمالا 0

 ني الم هتسي وس نان 1 0 اق دجو ال ناك اذا الغم

 ةدادل ا نرف ءادعأ دشأ م نذلا زلكت الاو نييناملالا ن

 َئ 8 5 1 3 صحو

 ٠ ء 32 هه 4 . 0

 ا ءاشدا ةزعمما هنأن 00 ةهادنلا دخؤي

 اهشقر هيلع ا دالم | ءانا ا 0 3 ةيضمرأ

 7 0 0 مهملا نب «.:ةمرالا بولق كد كلو 1 اب زياكن الا



 نومهم

 نيناروغيرغ نمرأ

 نامل عومج

 قرد ل1 تاباسسلا باررأ ١

 ع

 ميار ال 6

 مالا

0 

 هماالا

 مةهم؟ةهأا؟

 ا

 ا

 ارا عا
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 هقلاسلا عبسل ١) تأب , الولا يف نوماس عوم# هيل أ ١ ىأ

 هياعو ١ 0 ١ ةييسالا ناكل لاهالا ددع ىلاركذل



 يظل ا كا مو رمضرأ

 ١٠١م8 5 2 اينو

 6711 م 52 و4 رب :علاهرا حم

 الا 0 0 لصوملا

 ا 0 و سا د روم سا ويس

 ا 1 لا 24 د 7 لووارط

 5 6 2 ا ناو

 لاش ك0 هويدا هج ا يعل م10 عدوا

 ا ا ءاودع لسمك يبلا ردقو

 ريغ ةرشع ىنثالا تايرالولا فنيململا عومي ن وكي 4

 نمنمرالاو؛«::م٠ممدحودارك الاو يبررسم.داركاا

 كى
2 3 5 2 4 :1 5 

 ماوقالاو هح؟.. ١ تااتساورنو كييلواكو نييئايروةلرغ

 ةيدنزبو طابقاو نيتاداكو نيتالو نينا نم رخآلا

000 

0-8 4 

 مورضراو نع ود لوز |رط ىهوةعيسلات ايالولا قاما

 2 ع

 ةيزياكنالا دئارلا لمات ىتلاشيلتيو ركب رايدوناوودرقناو
0 

 "قام اك كاكس ددع علفامم ةقمرالا :كلتملا فيلات
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 ىف صانملاو فئاظولا وتل لعاتا مدعو لسنلا صقاتت ١

 عةموكتلا 0
 ةمطاقلا ةجحلاو غمادلا ناهربلاب كلذك ب اكلا تاو 7

 هس رعتامددصلا اذه ىقلاقو.ةينم راكلم ليكشت لي هنأ

 ةيقرشلا ةلثسلا ىف اولخادب نذلا زياكتالا 50 0

 تح كيشألا :نوكن ةنمراةك لم ءاقنا رو سا

 بايترا الولادجالب م داركالا نأ مما لظففو ممياعر

 مالا عيج نم ادع رثك أ مبنوكل رظنلاب دالبلا باحصأ

 ١ شعل يتلا

5 

 تانآل ولا لاكي ه2 رص هماصحا ةدييهَو : أ

 ىلا رشع ىب 03 : ةلومنم دا 0 0 انكم 2

 هينيك لاتْض) ويسملا ( سا ةق 0

 3 0 مربع ا ثوهلسم

 «.8 0 د رووحرما هكا هةر هنأد

 ةهومالو : 15و07 46 سل ا

 مو ما 1 1 ا كلو م 3ك

 ا ا ل رمل

 ك0 ا سك



15 - 

 ) نانروحلا ءاعرأ

 0 لا سررت يدا ركفلا) نايا دعو
 00 للا اع . عتمت ىتلا قولا عيمجم نومتمم ةيلملا ةلودلا

 8 00 0 ةنركسملا كارد مدعل مع فرات مم و

 : هلوق عوضوملا اده

 ة.مومعلا اماماظنو ةيكرتلا ةموكملا نيناوق ىضضت »

 ماظتنالل هنالخو هلهأ ةقرافمو هتبب ةرجابع لما ىكرتلا ىلع

 4001 ىف نياماعلا نميح» ثيل ثيحب هن ركسعلا كالس ىف

 الا ىلا ق تاونس ا

 كالت 03 5-1 قدر هراح وا همدشر ءأ هبحاص نوكي ام ر

 لعالماع ةيشدسملا هلامعأب امئاق ةقلطلا هن رد امتمتم تا ا

 0 ع دق نوكي هنال ةعانح الا: ةئيحلا ل قى هسفن ةقر

 1[ علل زوج ال فيفط ىدهت لد هدد 001 ف نونا
 ع

 ار احا ذايرم | ةلاكما الوهن هت ىدعب نأ

 1 03 ا حسم حونملا ز الا ا نا ىهبدب و

 ,اقا ةريثك ارا ا نيملسملاب قع ا ىلاه هيل 0 ريد -



 |فالا ىننمرأب اتامشاالا ١

 /ا١-
 كالملا 3 ويم َّق 6 تنل 0 ةيقيقملا مهم 1 وربتعاو 0

 : 0 همردك 8 0 00 ا 5

 اهتماكم نم قئاقللا زارنا انرطاوح فلك مانا
 امرا وتعد نئدلا هن ومس الإ 1

 ةايح عايض كلذب اوببسف ةعاطلا اصع قشب محل ىننجالا

 >البلا ءانعأ عسيمج ىف ةقافلاو رّيفلا راشتتاو مهنم نيريثكلا '

 دارذالا  ثولق لع قافلاو نسواسولا ءاللبساو 00

 ةوضع ن.الا اودحأ مهعم ءالقعلا نأ انيق قد. مهو ةعو

 نيذلا ىلع نوطخسو هيف اوطرفام ىلع امدد عباصالا ىلع

 اهل رارقال ةيواه ىف مبعوقو بيساوناك ةشيملا ممارر

 نا لع نوملع ءالقعلا كثلو أ نوكل:الا كلذ 0

 تاترنو نمرالا دوّؤوش 53 هد 2 4م 1 ةوعد

 لخادتل قيرطلا كيعر اهملع مايعلاب نوح مهلاوحأ ظ

 ىعدتسا ةوودلا 3 لوملعت مم” ةيلخادلا 5 ْ ىنجالا 1

 قرتسلاماوهو ابعمتل ةمزاللا لتاسولا داتا لإ ١0

 00 الكاحو 9 مدعتلا قيرط ف ةيفع هرايتعا نكع اليوط ائمز 2
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 انعمأ مث ةليوط ةدم لمعلا اذه ىلع انرباثو عوضولا اذه يف
 نيب تاضقانلا نمانل ررظف هثازحا نيب انيهاضو هيف رظنلا

 نحلم ةحضاولا تاقالتخالا نمو ةدحاولا ةدعرجلا لاوقا

 دك نإ كلذ لاثم .تارعتداو لوهذ ق:ءىراقلا 1 0

 ناوهلاو لذلا نم مهمانأم فصضو نمرالا لاح ىر تناك 1

 امل براطض ةرابعب بئاونلاو بئاصملا نم مهب قاح امو ١

  00 0ان ثا فضولا 0 تع درو 0”

 نانوبلا درا ةتاميسا يح رخا ىدلا نع ى هم ةعدق ا 3

 لك اامأ نيوعال اجو رطاوخلا هال 0000
 د تناكف( تولثلا) ةديرج اهدقم 00000

 ناشد بذاك الا نم هرشنت اب ماعلا ىأرلا رس

 رشف ةرداصلا ا ضع يف تلاق دقو ةينمرالا ةلئسملا

 قاع دحاولا فرملاب 16 6ك ربات 1

 نمرالادض 0 ل ا 8 مثاظفلا ناد 5

 «ىزياكن الا ما لا اا ةنزياكت الادئا راهب تشغامربك | ىه 97

 طخس نمرالا ا تفااكلا تنياَو 2 8



 دس

 ةيزياكمالا دئار ا هتلاسر لوا ق ساكلا حضوأ

 :ددصلاا دبم () ةفيح 0 وةينمرالا ثداوألا يا ال ا '

 هردل قمحت, اهريفادحت نمر هلك لع فقاولاو 2(

5-6 
 ا
 ىلع زيلكت الا حلطصا ىتلا دالبلا ىف تمقو ةيداح نم أم هن ١

 دق هردنل ىف ا 0 تك 0 والا اننيمرأب م

 امارهل نمل |هاف دج ليوط نمر امودح لبق م تاننا

 َق 3 0 2 را كابشو قى 6 ف تلمف 65 انعوفو رابو نامو ممتس ل هدا

 ءاين الا اذه دخت, نا لقاعلابردج الو( ىرولاب ) ىداو ةنداح

 مارا 4 تت راتمأ ىذلا ريل تورص نم 0 ليفتسملاب

 هب هايف امىلا هام ريم قايهد نا ال لإ 202

 زدلكت الا اهزوح ةعاض ب ءىم ةيشاةيمر لا ةرر

 تابلطلا يسح اهريدصت ىف اودخاو ةيسايسلا مماعمتم 8

 )»ل ةمولعم تاهح يلا

 لاوقابةءزءاكت الا دئارطا بذك لع لاكسلا لدتساو

 : ١) :( ةفيصح قى نسل ا ضعل

 ايلا اغلا د 5 ةنارشام مج | مأن ءانتعا أةنتعا دعلو »



0 

 تى 4 ' وسد راع 0 ا علا الأ نب نيلر ةدهاجم نك

 2ةياود هك داومنم 2 مارتحا قرا تيركما

 اد 2 ةيفادللا لوف ( نوتسد داغ ) رتسملا صفر سل وا

 دضوةياعلاةلودلا دص+ّصعتل نالعا ةءاثع امع ءالحلاب ةيلاطملاو

 000 لآ ها تن ىذا تاولل اديه لالا + نمللا

 7 مومولق 8 0 مماسل ا

 ةلودلا ص هءاحصأو ) نوتسدالغ ) 0 ل كا

 انوروأل ا دقو .هيف - 52 هيأ حضاو 0 دصو ةياعلا

 باتكلا ءالؤه حلا 0 نيفصنملا ا تاكلا صعل

 عضو هنأف ىواسنرفلا( لوسر را دام وكيفلا ( وفه ركذلا

 اراد هللا ف نياك لا نساسد اهه نا ( د ) ةلاسو

 ةلاسرلا هده نم فطتمن اناو : ميعت اظفو نمرالا 2 لامع 0

 ماعملا اده قدا . داهشتسالل تا 0 صضعا ةليلحلا

 دوعسو ىدنفا لج لص الا ةرصضح اهسار عمن ىَد لوو 3 /

 نيج ا ا ده وح دو ل ا

 موجود ويب جعااوجلا «ررم وج + 77 4,>:“



0 
 ى ريك دتل اماتكو ايناطيرب نم 0 م لع ارتاكنا 1

 مارتحاو دعولا ءافولاو سهم تا ءالملا ةرورضل هموق 1

 رتسملا ىبباجاف ىزيلكنالا جاتلا فرشو ملل ةلدلج ف

 ءالدال ريصل ىنادوهو 8 ةناغ 0 :ش دهدم باوجن ) ني ( 5

 . ةطاسال ينال اهتلئسمو لخادتلا عيطتسأ ال ينكلو رصم نع

 )»ع 0 0 0 اللا 0 ىدالب 8 ك

 هدالب قى ةطاسلا مدع 5 ل ويس 00 ىدب ف.يكف

 ءالخلاب 0-50 هيلاطعو نيب رصملا نع عافدلاب للاطرأم دنع

 ةيلعلا ةلودلادض زاكنالا فطاوعل ريثملا كتيعلا وضو رم َنَ

 ةكمف توصلا ىلاع ةظالا ىو نوك 2-00

 نا 4 رم 1 ٍِق تاوصلا كيفاح ةطالسلا 00 نمرالا

 عافدلل كعتسم) كا هلو ف (.نودسدالغ )رتسأأ قدك لا

 بجاولا سيلوأ/ «مهنع 7 00 مار اذا نيملسملا نع

 ةمحا هيلوذلا ت تادهاعأ ا 4 ا هم ها هلك هول مارتحا

 ١ ةدالل 7 ارتحاب ة ةيناع ا يك بااطإ نا لبق 9 رم ( 3

5 
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 ا 02 رراكن ألا بىصتت لع لئالدلا ريكا نمو
 بز> معز مرر للا ل مالسالا دضو ةيلعلا

 بحاص ىلع نمطو نمرالل اريصن ماق ارتاكتا ىف رارحالا

 ا كقالا ره هنأ همهتاو رمل نمطلا ةيمالسالا ةفالخلا

 هنااطخ 1 ىف ناكو م-م كنتتفلابو مهلتمب دل نم رالا

 لكم دعم سم ممفصب ن 5 هرالل سن الإ 3 نائرلا هن وصب نامل

 : ٠ 1 رابح حرصلو اا عوتلان م مهعفصلا م هلردتخا هنأ 0

 اا[ لاو دحسل فصن م اذا نولسلا 0 فق بطخ 3 1

| 

 0 نم جدسلا

 كدضص اهلود هاب ىح انوروأ ف عى لك لودعل نيذلا

 صعل ناك او 2 ماعلا عاب 33 ةعفب ف

 قداص (نوتسدالغ)رتسملا نازونظي نيماسملادضو نين امعلا

 ف مظعلا ىزلكت 1 اني ده للا تدتك :ةقفدا وعد 8

 ةدفحماعر .انإف ات ا اهف ُ ل ا 1 ”.١,8 مأع فيص

 في و 0ر0 دنس فاو ردك رض نع ءالملا نمز نأ » هسه

 عافدللو 0 | ةدعاسمل دعتسم هنأب هتاباطخ لك يف حرص

 ١ 0 ةيدخعاملا هنا دس ف هعافدلو هن دعأ اح فم 2 1 راذامهمع
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 الا نمرالا ناشب ارتلكتا يف رطاوملا هكرح نكت ملو

 هناا لاح رف .دحاو 3 َّى ةشإ دك ر>و ةيسامس 5 ْ

 ةكللملا مده ىلا ةينمرالا ةروثلاب لوصولا نولمؤي اوناك

 اعو .فرعلا دالب ريصنم لع ةيئاهن ةفصن ءالبتسالاو ةدا

 ةباغلاهذه مهموق نمةماعلا اومهغي نأ مهبلع ليحتسي ناك هنا

 لماوعي ىزياكت الأ تعشلا رطاوخ | وجاه دقف ةديعبلا

 ءادوعاو ارق ررءادعاالاناديم سانكلا ىر تك نيدلا

 نيدلل ةبجوملا مئاتشلا ىتدال ًاسيماهرانم تناكو مالسالا

 نم قتاتستوربلا نيدلا لاجر ناكو نيملسملا ةفيلخلو ىنينطلا 0

 تناكو نمرالا ةلئسم ىف راكفالا جايه ىلع نيلماعلا ربكأ ٠

 ههنساث رح دقمت نمرالاةدعاسمل دمعت ىلا تاس لا
 ابساوسب ةءزدلكت الا ةمالا نا ناسنالل لي ناك هنأ تح.

 0 مساتلا نرتلا معأ نم تسل اند

 نييحبسلا ريك ذتل تقي: ةيييلصلا توركا مايا ةحسا ١
 ا
 3 معدراطمو ئيملسملا ةاذانم تناول 8



000 

32 

 انت

 رابظاب نمرالا ماتو ةب مر ذا ةررثلا لا رد تدف رأام

 تيه يح د تانيمنتلا تاكو م أريبدب تل

 3 0 ةينامعلا ةلودلا ىلا ةبجوم ةيناطرربلا دئارملا

 لفاسلا نمطلا مظعالا ةفيلملا ةلالج ىلع ةنعاط متابقلاو

 ذارك الل زعوملا وه ةفيلملا ةلالج نا ايدك ةيعدم '“ىذبلا

 ةيوذك [ ىهو.مهلافطأو هءاسنو م ميلتقو نمرالاب كتمان
 اواك نيذلا زيلكنت الا باتك ناف . اليثم اهل خجراتلا رب

 قح نوملعي اواك ةطقاسلا نءاطملاو ماتشلا هذه نورطسي

 ةروثااب نمرالل نوزعوملا م ةيناطيربلا ةسايسلا لاك نا علا

 00102 نا لا كلعأ فو. . نودسلا م نمرالا ناو

 م مظعالا اهناطلسو ةيلعلا ةلودلا ىلع نونعط» نيذلا زياكنالا

 ا طل ندرخلا نمو ةروثلاب نمرالل نيزعوملا نم ميسمتأ

 2 ةياور ىهو نايصعلاو ةعاطلا اصع قش. ىف لاسرتسالا

 فرعيل ءانتعالا ةناغب اهنودي نأ خمراتلا ىلع بجت اهماب ىف
 نييحيسملا محن فيكوةيناسنالا ارتلكتا مدخت فيك باقعالا

 3ك يب وي يرشسلا ل تت م ع نوب يكل ل مل ا 70 ا 0_7 موي دما

 نراقب

 ريال ا

5-0 



 هلمأالا ١

 تنم هم كلا د نام نترك لك 3 لدعو نيمرحملا

0 
 ىم 0 2 ءىبسلا ركل كالو . نيدسفأااو رارم هل

 ضعب نرع افعو مظعالا ناطلسلا ةلالج فطلت دقو

 ِي
 نيملسلا ةفيلخ نا لع اتطاس اللدو ناحل

مال ءاوسلال ع هاباعر لعح فوؤر ٍْإ
 زياكنالا اا 4يعدبا 

 اناتمو اروز مو رطخو

 0 ل زحل ا 2اس ," ةظءول(هر هنأ ) هةيصق ناو

 روظتو مااساللو 9 هيلعلا ةلودال زيلكل اللا ةوادع رادقم نت

 هقادمل هقيفح نع باقنلا ف شكت و ةننأ طر ربلا هضاعل ا انانخ ٍإ

8 
0 

 نيملتلو كارتالا و ارتكب اب رهاظت تان نا
 نا َّى كلذ الو 0 ةريبشلا ةيضعلا 0 كعل دل

 نولمعي مهنا ىأ نيماسملا دض ضرالا عاتب لك ىفنييحيسلا ١

 0 دا نم رك ذتلف اذ ةيميلصل )ابو 9 را عاجر اي

 مالسالا ى نهو ةيلعلا ةلودلا ب نم



 د

 : ممينطو ىلع ةمانلا 7 اعل اءاعرلا هب لثم نوظفاح 1

 " 1 نورقلا هذه لكاولظو مهتاذلو مهماذاو ةيفيدلا مهنيرحو

 الو ةيندملا مما يثيحل لو 00 0 0 7 مذ ضارعتي

 1 رك نسناتك ئحاو اوين ا

 ةداحور سس طاعو ةرماع ةلهأ الع سرادمو ةمهاش 3

 7-0000 د اساتعا ىر مسالا ةناي >ر

 نوبكتر يف ةكلمملا ءادعأمملع اهلي تلا ةيناطيشلا تاريثأتلل

6 

 متارج يحاونلاو تاهملا نم ريثك ىفو 00

 ةءايملا و هامكلا ظو ف ىئاوال

 ةيفانم ماعلا ١) ىأرلا اهارب ىتلا ةعيظفلا لامعالا هذهو

 0 ااينارفكلا ممات نموةءورااةعيرشو ةيناسنالا

 ردكتو ةيناهاشلا ةموكحلا هبنت عبطلاب تبجوتسا ليلا

 نزااو فسالا فطاوع تراث أو مظعالا ناطلسلا ةلالج

 « نمرالا ةفئاط نم ءالّمعلا عيبج دنع لحملااو لب

 اممدحأ 0 3 ةفاتخ ماكحأ ا رخا لع تردتض دفَو

 1 ةربع اوراصو . نحسلاب الا ضععبلا أع 7 9 مادعالاب



 دم

 اوناك مهناو كلذ دعب اهنوعيبي مث اهماولأ رييغتو لويحلا غبص

 اواكولتقلاب ممايعج كاس ىف طارخمالا دنربال نم نودده

 م 0 ا ئىدعي نم لك نولتعي

 قذورشني اوناك نمرالا راوت نا ايلج قيقحتلا تثأَو

 نعقمالا ضرحب نيملسلا مساب تانالعا ةينامملا للملا اك

 دقو . هءا ةادانلاو مظعالا ناطلسلا ةلال1ط ةوادعلا راهشا

 تانالعالاهذه ص وصن لعةمبملا ةيضَقلا هذه ينْنوَدَمحْلا رثغ

 ةردد وليف عبطت ىتلا ةينمرالا ( كشتنه ) ةددرج ىف ةعوبطم

 هرن أك اع مامأ ةيضَلا هذه ىف تاعفارلا ترج دقو

 لجأ يومعلا ىدملا كب فراع د لاضفاإ رش

 بجي هناو ةيلملا ةلودلا ءادغأ م ةنتفلا هذه كرحلا نأ ناي
 ةلودلا دبع اوناخ نيذلا نيمرحلا راوثلا ءالؤه نمصاصقلا

 :ةلوقهتمفا م يفاحلاق يلاتارابعلا' قدصأ نمو .نمر 11 |

 0 ذلا نمرالا نم ناطلساا انالوم ةلالج اناعر نا »

 ةيلعلاةلودلا تالضفت راحن يف نورومغم ةنس ةثاءس ةدم نم

 ةحارلاب نوعتمم لذاعلا انالوم ةباعرب م نبذلاو !ماناسحاو
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 رع 0 وصخ تاناتكب 0 0 عجش ل 1 ل لا

 ى لقالقلا ثادحاو ةروثلا لع نمرالا نم نيدلا لاجر

  515ةراما ليكشتو اهديضعتو ارتاكذا ةدعاسع مدعوو

 ةلمتسم ةينمرأ

 نوبطخ | وناك نمرآلا را 7 نا تا قيفحتلا نانأ و

 مهموق ةلفس لوضر حو ةيلعلا ةلودلا دّص ةيرسلا ممايعج ف

 مئارملاو مئاظفلاباكتراو قيرطلا مطقو بهنلاو باسلا ىلع

 ااا ال ليماو ةح ةمأ نمزالا نأ انوروأ كمتعت ىح

 اوناك 0 ىدحللا نايأو - ةيلعلا ةلودلا ةلعاس تحب

 سمو براوش اامفركا ام فراعتلل تاراشاو د

 نودزت, اوناك مسمناو كلذ لك اش امو هجولا ةيطغتو ناذ هلا

 نيماسملاب نوكتفيو ةسكارملاو دارك الاو كارلا ىر

 نيملسأ(نآ:ابوروأ ىف دئارملا م مبسفن | نمرالا ضعببو

 ا دكا نواس نمر ال[ نأو نوصبتم ”0

 اا و اراك نمرالا را هنأ قيمحتلا نم حضتاو

 ىف ةقئافلا ةراهمل, رمشا ( لايناد ) همسا بهارل اموملسيو



 ا ؟ لابو

 كا صماالا نين وعل ا صضعل ى غو عملا س+ اوبلا نكاح 6

 يك ف نمرالا 5 نو اوناك نذلا 0001

 ميلع ضبقلا ىلع ةدحتملا تابالولا 0 اذ سئاسدلا

 رفاسف ةعقاولا نك ام ققدحتلا ١ نك 0 3 ١

 ىتلا تاقيقحتلا نا هيف لاق اري رقت مددق داعاملو تودللا '

 ضيق ذلا ناز .كدعلا لع ةفيطنم نوياعدلا ماكحلا هارد

 ةدعاسلا نود ال تتاتضورلا ودك ماع

 ةفآرلا الو

 5ك احم مامأ نسر ها ةيضق ىف قيفحتلا نإ دقو

 دار 0 تايف 4مل همم لامس ناروفدا لوعمجل 11 مما 0 24 1 (

 راكفالا ا ةلا ا لع اموقفتإ اوناكو اهواشنا

 نم نيدلا لاجر ناو سصرالا ةلفس نيب ابجورو هيروشلا

 ٍُق موه-صعل ل ممودعاسي |وناك نايهرأ او نمرالا

 سعرك د ارك تاحا نادر )ةنيدم ناو سابا

 ةيزيلكت الا ةساسلا احر صعب نا لع قيمحتلا نم لدتساو
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 هده ةلعلا ةلودلا دض روك لوالا نآشلا ةعانصلاوةراجتلا فو
 احلا راجأ ايكولم دحأ دارأ ىلا ةلدتمملا ةلداعلا ةلودلا
 دوعشلا وأ ةمالعلا هضراعف يالسالا نيدلا قانتعا ىلع

 مريغو و كك ىلا ةلودلا ةده هن 2 ع ها

 ءالك ممااد لادر ترف راحو مديلاعتو م-مانابد هر رح

 مامأ ؛هدع ماع ىف نمرالا راوث ةك اع ترجاملو

 نيبتو اهف براال ىلا ةقميتملا تربظ (هرقنا) 5 احم

 ىلع مهل ةضرخل او ةروثلاب محل ةزعوملا يه ارتاكنا نا نيملاعال

 0 | الار لك رح دفق ىف لملا ةلودإل ةعاطلا اضع نم

 نإ هر وتلا فرط ةر دلل ةيردللا هيما رارسأ تناك قالا

 نأ حضلاو ءايضعالا ءامسا 00 ١ ع اعلا ها '

 نود ةروثلاب نوئأتلا مدحو مث هلام دربلا نمزالا

 امحراخو ةيلعلاةلودلا ل زاد هير ا م نو تا 0

 لو ةيوروثلا ةينمرالا دئارألا لاملاب دمت ت اعلا ةده ناو

 ااا و ارغأ رهولا ( كعدنع )ةديرج ضوصللا



 - 18م

 ةئضحو مالسالا ةعلق نيماسملا ريصاعم ان رعت نق راتا ةنالم ١

 اهاوس نم رثك ! اهلع ةظفاحا بج ىلا ةنددلاو نحلل

 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا دعودتف . ةنيدلاو 00-0

 ةيسعالاو ن أعلا نم اهللام ىلع اليلد ةنملاب اهل مخافلا

 ةادتمجأل اهداجاب تلم أ 51 ءيراق هلاىر كلذ نمو

 ةيمالسالا ةلطاشلاةعضتتصو نايعل ا كلمه ل سل ١

 نرملا ىف ةماع تر تادجاو نيداساس سس
 ا ىو

2 

 دم 3

 لع ضدرحتلاو عيجشتلا نمرالا الكا كللاو كفو

 ةحاسالاو رثاخذلا مهلا لس رب تئتفامو ناحيملاوةروثلا ةعلاتم

 اضل حعال اولمعف تأ صع )او درغلا يلاسرتسالا لع مهصحو

 محلا 0 0-0 'اظفلاو مار ا ءامدد ا وذطلتو

 0 ىلا 4 ةفئاطلا ةدعش ماعلا تاو : ةءزياكت الا ةحاسالاب

 0 عااادي ناك قلاو ةيهافرلاو ةداعسلاة> ويح يفةشئاع

 كارادالاو ةمروكدملا بصانم ىف امل ىتلاو « ةقداصلا ةلملا »



000 

 0 | ا ةيلعلا ةلودلا ميسقتو ةبنامعلا ةنطاسل | مده

 20 ا تحن مالسالا ةفيلخ لعجو برعلا دالبو رصم

 ثادحا كلذ ريغ ةيلعلا ةلودلا مسقتب دصقت ىهو . امدد ىف

 000001 ]او1 2 فاض اواورؤأق ةيمومع برع
 .تءسقاذاو.اهمالسو ةيلعلا ةلودلا ءاقمب الا 5 ل ةيورودا

 قرشلاءاحا لك ىفتاروثلاتماق ( هللا ردق ال ) ةلودلا هده

 ناجيم لا معيف ءىثب بلاط, لك رادو ناقلبلا م 0

 اوناك : اكتالا نا امو . ةلاحم الو ةيمومعلا برملا موقتو

 كرتب نوذرب اوناك مهماف برعلا دالبو رمصم لين لولمؤي

 افرق ءاليسا نا ىتخ الو ايسورلل ةناتسالاو آسن ريل ماشلا

 اريل [( 2 2 نانا نم ةسدقللا نك امالاوماشل || لع

 ا[ فض ل جواهدضةفاك ن «ماسملا ريشي هب ركيسلا مالا | نم

 1 نأ ليتم نوعام ايلهأ ىلا ةيويدالاو ةيفيرقتاللا

 00 اا ل عانوا الدنا كلدك . اماحأ .ءاساف

 ميقيو ةيوروالا ةلزوأا دّقفرو دوجولا هجو ةرملاب ريغي ناك

 007 الا رعو اط نساتلا نيماسملا لك اًيسورلا دع



 ةفاك ىف ماع بارطضال ايعادو املدادعال لقالقل اببس نوكي

 ن« ىضري ناك ىذلا اذ نف . ىالسالاو ىنامتعلا ملاعلا ءاحنا

 نو وسيف لخادت ءىاملاناطاسلا ابورواط سن نأ

 نيماسملا نم ىضرب ناك ىذلا اذنمو + دلا اذهل ةيلعلا ةلودلا

 ؛ هتفالخ شرع نع مالسالا ةفيلخ ةيحيسللا ابوروآ لزتت نا

 مالا اذه نيملسلاو نيناملا نمير نك ىلا 0

 عوضخلا لبي ناك ىذلا اذ نمو#:نوكسلاو اضرلا نيعب ريطخلا

 لود ةفالألا سرع لع هتسلجأ ةفللطو اوروأ اد نا

 ناك اذامو لب + ةقيلخلا ناطلسلا تعلخ نا دعن ةيحيسملا

 مظعالا ناطلسلا ةلالج لصوت ول نويكياوثاكلا لمعي

 نأ ارتاكنا ديرب أم لمح ىلا ىأ 77 انايلا ةرضخ ملخ ىلإ

 ةحم نا

 مظعالا ناطاسلا ةلالج علخ ارتلكتا ةينءأ قيقحت نأ

 عوتلاري ل ىتلااالبلاو ئاصملاو رورشلل اًعيَق صن وكت تناك

 هل ران ف اهل اثم قرشلل

 ديرت ارتلكنا نأ باتكلا اذه ةمدّتم ىف انحضو أ دو
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 الغ نيءلسملا تولق ن الع اهدعض ام 0 رايك رق مام

 قرار مطل لح نرجسما ناعجتل و نوحسلا دص ةهاركو

 ءانفلاو رامدلا ميو ءالبلا كلذب دادزيف ةيروثلا مهطخ

 ةاندزأَو تا ةناقا لاب ايالبلا ل اكر لع فاضل لزعو

 نوي صلا لعن هاك و نيماسلا ةهارك

 نوءاست سيف مب اص يف لودلا لخادتو مومطو ةا< نم 0 َّى

 هناك أم لج اذهو نيلتجلا عم ودحلا ومس لدتميو زياكنالا

 .مالسالا د و هلودلا دع اوردر نم زياكن 0

 900 0 مزحت 0 كلذ لغو

 دئاعلا امان ةفاك ن ماما ميغ ىف ىلع مالسالا دضو ةيلعلا ةلودلا

 ل ةيضانم ف ىصنلاو صاالا ةيحاص اهماو 00 مامزأ

 . ىلاعلا ىف امرطيس دادزتو اممم ةبهر نوماسملا كلذه ”لتميل

 0 فادح لآ ير هب اهلا ةهسايدلا تناكو . يالتسإلا

 الرف فنح هريبلو مظعالا ناطاسلا ةلالج باهرا أمأ

 ارتاكتال ةعينص عبطلاب نوكي نه ةيلوتو هعاخ أماو ايضا رك

 ناك مظعالا ناطلسلا ةلالج ملخ نانو لوا
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 ناديه ثادحاب تاماعتلا مملع تقلأو تناتستوربلا نمرالا
 يف نيملسللا ىلع ءادتعالاو ةيناملا ةكلمملا ءاحنأ ةفاك ىف ماع

 ةكلم داجياو لخادتلاو ةدعاسملاب مهتدعوو ةينامء دلب لك

 اهدب عضول ةليسو ارتلكتا دج مل ةلخجابو . ةلقتشم ةينمرأ

 ةينمرالا لكلا قلخ ىوسا لولا ىداو 27

 ىهف . دصاّعم ةلج ةينمرالا ةروثلا ىف ارتلكن ال ناكو

 ىف مالسلاو نمالا ناكرأ ةعرعز ءىش لك لبق ديالا

 ناطادلاةلذا: تاهراو ةينايملاةموكا هطاس فاحص

 ” ارمادا لماونارما عر عوضا يلع هرابجاو مظعالا

 ق:لاوحالا تارطضا نا:نيقلا مع عت ارتاكنا ا

 نييحيسملادض نيملسملاو نيملسملا دض نييحيسملا مايقو ايكرت

 أوروأ لخادت :ىلا هد وعدن دزومالا نم كلذ 2 01

 اوروأ ىف رشنتقئاّمملا ذا ةيلعلا ةلودلادض اهءزحبو الا ىف

 دئارج تعداو نيملسملا لع نويحيسملا ىدتعا املاطو ةءولقم

 لكل نوفرتتملا مدحو مهناو نودتعملا م نيملسملا نا انوروأ

 قايوروأ لخاذتنا اضيأ بيوم زيلكت الا ناكر مان الا
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 مم كلذأو . ةفاك سانلا 0 ّى أدددج ايون ةنر دطأ| ةلكمملا

 0 طاطا درا مج ريت ق ديو ديلخاا| ولدب

 0 ةذالكلا 0 نورفت, اوذخأ اوحافي ملاملو
 د ةرابز دعو - ليسلا اذه قف 10 كلذك تطبش

 0 ف تاس لا ترا 0 ا ف هناا ودملا

 ةيلعلاةلودلا ىدل نوءس زيلكن الانا, ةيسايسلا ان و 00

 لباقي مظعالاناطلسلا ةلالج ناوىلا ىلا 00 هس ملخ ىف

 رابظا ةدايزو رضم ريمأ ون فاطعنالا ةدابزب يعاسلا هذه

 تاعاشالا هده ترركعت دقو . هداليلو هبعشلو هل ةيأعزلا

 رار وردا ةلايلا كاخر نم نوزيتكلا اهدك أو

 در ناداملا فءاتعو روق لوم> دتدتع لكلا

 دحأ لاب ىلع رظم نكي مل هنا الا . ايناطيرب ةل 0 ةين امعلا

 امماماقتنا ةينامءلا ةنطلسلا مده ىلع لمعت | لكنا نأ دكفو

 2 | ىلق ىف تاروثلاو تانارطضالا قل

 اد ا |رتلكلا نكلو . ةيمالسالا ةفالملا بحابف نم

 تحلس دف اهنينب كارداواهتباغ غولبل قئاعمامأ فقال اهنا



 د ع

 امقادص نو 2 ةيزياكت الإ ةلودلا نأ يف ةدحاو

 ابسفنةيلعلاةلودلاب را رضاللاحالسالا نكك1 ةياعلاةلو دلل ةموعزملا

 راما نماك يلع رح اه روش بيلا د 1
 قافنلاو بذكلا مع الا زياكن الا فرع يف ةسايسلا امو

 ذيع نوءرخبال وراق ف هعمل مم نوفرعيال مهف ليملاو

 اهل نورهاظت ىلا ةلودلا ءادعأ دلا ةقيقأا ىف اونأككلذلو

 مدئاكمنم ةملاسمح ةيداعملا ةلودلا تناكو ءالولاو ةقادصلاب

 مبعادخ نمو

 زاكف الا لابمأ ةقيتح فشاكتتو اماع راتسلا عقترب و

 هنا سابعلا و.سرهظ أ امدنع ١مه ماع ىف الا ةيلعلا ةلودلأ وح

 ةيدأتل ةداعسلارادمعوةين اطاسلا ةرضحلا ريغاعويتم هفرعبال

 نافذ . ىمظعلا ةفالخلا يحاصل صالخالاو ةيعباتلا ضورف

 مظعالا عوبتملا نيب قاقشلا بيب الا رصم اولخدام زياكن الا

 .موؤشملا قاقشلا كلذبالا اهبف مهنوطس تدطوت امو عباتلاو

 ةارضخا نم اريصق نر رع اضرذ لآ ةيهمديلا 00 نمذاكف

١5 
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 « ةعباسلا ةمزالا ©

 ميلا هلل

 00 1 ولم امو للا ةلودلا نتاوس نإ ديا
 لاو ايم بروتلاو !مافاصم بحب ىتلا ةدحولا ةلودلا

 | ٠ الا لواللا نم اها وسن وح ارتاكن 1 ما اا
 ليحتسيناك هنأ ىحنيريثكللا ناهذأىنداقتعالا اذه خسرو

 ةدوأا هده ريصع اه نا ةنامعلا ةلودلا ساو 5 ىلع

 ا(نرهاج تحبصا ىلا :ددشلا ةوادغلابو ةعدقلا ةيزياكنالا

 ةاروو ابارك دم ىلع عاطإ نمو ٠ ةلملا ةلودلا رح ا رتلكتا

 .نوحصنب اوناك مر 5ك نأ دج ماي اصوو نفلاسلا انكر

 ةةبدصلا اهذاختابوةيزيلكن الا ةلودللدولا صالخاب مهيطالس

 ةيلملا ةلودلا ةَمْم نأ بير الو .!,وروأ لود نيب ةديحولا

 دع ورح اين اتناكو نيل ارض : 3 ا
 ”فرام لك راو . نادكلاو لاجرلاو لاما ايكر اهق تدمف

 ةظا تار داك اخو اهمضام ُْف 0 حرات

 1>||0|1521370101]ى]ى]١6+ كنية نيني سا م

 0 اكينفينطسل دو

١ 



 هه اا/لو --

 عم هناقالسع نسحب دس الاء اي راثل ع اريما ( دا

 هل 0 ةلودلاو 3 نا ىلع كلذ لد دقو.اسوزلا

 ريلا نيت ةئاطاسلا ةريضخلا فارتعاتتتو د را

 00 . ءامجلودلاهب تفرتعا ايراغلب لعأ ار (دنانيدرف )

 ةيراغايلا ةلثسلا تهمنا

 هدا امرا 2 الي 3 كارومإلا . نمو

 ماعلا ةلودلا كالمأ نم ءا: دا واعر + خاسا ي متت ةيقرشلا

 ا قرشلا و والمورلا ةنزالا ةده ف ل تدعو كعف

 0 امف عفت ال تا راخم يف اماقو ا

 ةفيفاو جو بع رو ل وو طعم #
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 ىلا(توورا) ىمورأا لاريحلا اسوا ةلعلا ةلودلا لع

 تابقف ( دب انكر ) وعلا علخو امف ن مالا ديطوتل ا راغاب

 كار تالسوزلا لع طارت ا ا كلذ ةيلعلا هلو دلا

 ءانث الا هده قو:هترو“ ايف( تدررا عم قاع تودنم

 اا ارح ىف انلصاىالاطداو انقاوا رتدلكتا تفاك

 اذه ناكف  ايراغلب ىلعا اء راسلو ( يافورفار ىنرلا

 سنربلا نييعتب ثالثلا لودلا هده نم فارتعا هن اثع لمعلا

 (داتيدرف )

 تاكا نأ ( دباتدرف )' ننريلا ظح نسخ نمو

 ىهام ىلع ةلالا تيقبو ايسورلاو ةياعلا ةلودلا نيب حجنت م

 ( فولو.ماتس ) ويسملا ةرازو دمع يف ايراءاب تراسو هيلع

 امسايسلدتعت لو . ةرملاب ايسورلا ةسايسل ةضقانم ةسايس ىلع

 ( فولوبءاتس ) طوقس دعب الا ايسورلا عم اهمناقالعنسحتتو
 ناو ايراغنب دبع يلو (سرو ) 0 قانتعاو هلتقو

 نينفلا هده ف نا د رالا نيدلل ( دنانيدرف ) ساربلا

 سنربلا نييمتب لظدالا ناطاسلا ةلالج فرتعي مو . ةريخالا

 8 لاا

7 

 هدد سلب نيس

 يبل
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 ه2 نق ل 57 0-0 .انيد 9 0 نايعلا 9 لود

 امها ماع 00 ٠١ ىءافوص ىلا فاسو ارا

 برعأ انارثلت ةيناطلسلا ةريضحال لسرأ اهلا هلوصو دنعو

 ةيلعلا ةلودلا ةدعاسم يف هلمأ نعو هصالخا قدص نع هيف

 نبع ىراغلبلا تاودلا ساجج ءاماأ ىذا يطع

 ١م قو 4 ماكحالا َّى ل هنراغاي || ةمالل ) صالخالا

 رجلا يلام ورلا ةمصاع( س | و وبيايق 5 ) 4 4 هل كم ناز سطس

 : ةيلعلا ةلودلل ةءطاقملا 2 1 ىكر ا نأ كلي 0

 ريسلا يسار تبع كاد د 2 لكش دقو

 انزاخاب ىف ايسورلا ءادعأ دشأ ( فولويماتس )

 1 ةم اورو تاي !اعلا بايلا 0 دقو

 0 ( دنا د 56 نيا سولتح ناش امار

 0 اهباع بجي ةيلعلا ةلودلا ناب ايسورلا تباجأف ايراغاب

 ىرخالالودلا ضعي تباحاو اهنم ضبا درط 11

 ا[ تورأا تصضرعف . ندع ف انييسوولا ُ قافالا ةروركد



 ا

 لصحن / قافنالا نكلو 0 رلا ريش هو ا لاخر حم

 6 ةيلعلا ةلودلا 0 ةتيادراف ( : ىمورأا ريفسلا نو أمد

 ةةصن ايفوص ىلا ( كب اضر املا مأع لسزام روش رخا

 ةنراغلتلا باذحالا نيد فاقوالاداعإل املق نملاع بودكنم

 2 أمف ال ثنا ةموروالا ل 5 ركع تعب و 0 و

 هلع ل ليحمتلا ناو ام روم ةلا ا هده اب ءاقب

0 0 

 0000 الا لودلا قلقتا نم نوراثلبلا نسأب انملو

 باوتلا سا ىلع ةتقؤلا ةموكملا تضرع مه ريمأ نييعت

 ) را نا 6 ديانيدرف ) سربلا باختنا ىراغابلا

 ايراغلب لع اريما ١ /رال ماع و .١ 0 َّى نيلح ا هش ان

 ص داود رك تراجاف مالا ف اراها ت انوروأ لوذل
 كلذ قفاو اذا ( دنانيدرف ) سنربلا نييعت لبقت امان امدح

 0 لع دل اما ا انا لود

 عاجا كلذ منت + ءداغأب كانا نا سى ع هردصل رارق

2 

 9 1/0 ا رطيلا : < افا كرو ار (ةعحمباا كن دا ال 1-5 0

01511111100 7727 



 ا

 أسارف لصنق ةياهج

 لع امك ماع ربمسإد َّى يلاعلا ايلا ضرع دقو

 ىلع اريمأ ( لير جنمىئد ) سنربلا نييعت ةيبوروالا لودلا

 نه لح 00 هنأ ةححل هنييعت تضفر لودلا نك و ايراغلب

 لاطو.صاإلا .لاط انإو .ايسورلا نم تويحو نيدراثلبلا

 كرا أاةموكملاتاسرأ مهل ريما ني ديعتل نيد راسل ا

 قاف'الاب ليجعتلا ]ل ودلا لاؤسل انوروأ محا وع لاي ةقرلا

 هل دوق كي 0 0 . ايراغلبل ما

 نلدعا ف لبا 5 ١ كلو نيلر تدصق ٍّ  مظع 1 ارتحاب أمف

 5 ةرديوأو ندر 0 0 كلذ دعلو مارتحالا تلد

 مم (اينول وك") ةطخ ف تابادت اهنأ ةبيرغلا تافداصملا نمو

 هاك ا اه هت ) عربنتاب ىد دك ( روع م

 هيد وعنا م ناك ند رع | نك لو هل | مو لع ةيراغايلا هما

 ةنسللاتمنأ راديو الوتس ارم تراس

 ناطاسلا ةلالج ماقمىلا تءذرو ةيلعلاةناتس الا :تتلصقا لا

 ةلودلا ةمصاع يف رباختت تذخأو ةيعباتلا ضورف مظغالا
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 ا 8لا تفرع املو . ايراثلب لع اريمآ هنبأ نييمت لبي

 000 نافذلل املا يذل تعسف اهااوواسورلا

 ىلا ( للشر 5 فلودبار ) دروالا ضرغلا ادم رفاسو ايسورلا

 دروالا فق ١م ماع ربثوب ه فو . نيلريراز نا دعب أتدف

 1 ور ىلا ديدشلا مالملا ه>ووايبطخ ةركيإوأ ٍِق عروسه

 ارتلكنا نا ناعأ و ار امل ف امطخو اان 0 دعتاو

 تحابف 5 هير اغا 0 ف اكوجلا 2 ىأ امد

 اا ركن الا ,رولا نعاطم تلباقو ةيسورلا ةئارملا

 ارتاكنا مم ل 0 5 مطق ةيسورلا ةءوكسملا ن رم تبلطو

 ةردنإ نم ىسورلا ريفسلا ءاعدتسماو

 خاب راغاب ع 7 0ع 5 ورلا ا ءانث الاهدهىو

 ردافغ املأ 1 0 9 اهثاغرل هتق ولأ هةييركملا

 0 ورأال 6 000 أيفوص( رايلوك ) لارا

 ةموكملا لامعا دض اجاجتحا عراوشلا ىف قاع نا دعب

 نييسورلا 0 0 )»ِ صوصللا» ةموكحل اهامسىل - ]| 6

 0 ملا للمو هر !| :- أنامل لصنق هنا 7 1 الل قف 2



: 
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 ةريثك تارجاشم كلذ ببسبتلصه مممصاخم ونييراغابلا

 ةموكملاءاضعاو ىبوراكا رطل نير وعلا دا سا

 نمادحأو ط الا ةتقؤلا ةموكملا ءا اضع ليش 1و .ةنق وألا

 0 باونلا سام ع 8 (راوك ) لارنملا تاباط

 ىلع اريمأ ( غربنتاب ىدردنسكلأ ) سنربلا باختتا ةداعا

 ايراغلب

 ماع ريوتل ١8 ىف ىراتللا بانل نلح عمتجا دقو

 (كرامناد يدرامدلاف ) سنربلا ربفون ١١ ىف بخت اووممد

 ايراغلب اصمل اقاوم باختت الا اذه ناكو . ايراغلب ىلعاريمأ

 ةرصيق قيفشوه سنربلا اذهزاف امسورلا .؟افرا فلا ربغو

 (ىلاحلارصيقلا ةدلاوو ثلاثلا ردنكسا رديقلا ةجوز) ايسورلا

 ىلع اريمأ هل< نيش لوف انتاج ضفر كراعاد ات 1

 (فوكفيج) ويسملا نييعتل ىراغلبلا ب اوزلا سام رطضافاب راغلب

 ايراغلا 5 ؤمام اح

 اهلعحو ايزاقلب لالتحا دوت تناك سوال ناد

 نأ كرامادلا كلم تلاس تتاكنا كذ الولو امنع 0
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 اسفر فعم ةريخالا ةلودلا هذه تفلاحت ايسورلا دض ايراغلب ىف

 "00| ف مدح هلع( رالوك ) كارلا لذي دقو

 جالللا ,ءفوطن راصف ةتقؤلا ةموكملا دّض هيلا نييراغايلا

 ركل تيقفر وحلف ل هنكلودا لك ىف طخ و ىرقلاو

 يف ( رد:-كلا ) سئربلا ىلع اوضبق نيذلا ت تك او هنزل

 تاوبلا رتل ا تاباختنا داعيم لجو و نط "1

 .انمدق 6 امدح ماع 0 ٠١ موب يف ادد ناك يذلا

 هتق وا ةموكملتزاففتاءاختت الا ترج مويلا اذه ءاج الو
-_ 

 نخاف نرخ دمع تررقو و 62 َكيَص و 56٠ ةيسلغأب

 000 راك ل تلا سس ابلا افون ريت ) ةنيدع ري وتك !نيش

 نأ ىوعدب ةيغال,تاءاختت الا ربتعا هناف ( راب 2 لارا

 ءاضعأ ناعأو ىلاهالل ةماتلا ةءرملا كرتت ! ةتنؤاا هكا

 00 اؤضبق نذلا كا أ يا

 ( رايلوك ) لارتملا لمع دقو . امل ةناها ةباثع ( ردنسكلا )

 ايسورلا لخادتلاهسدجويل ايراغلب يف تابارطضالا قاخ ىلع

 5 ام لع ا راغلب نيميعملا نيوسور طّض 0 ا 0 الخلا ديامق

3 

: 
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 لماع ىد انراثلل ةعصاع ىلا( راوث ) لارا نس

 بالطو هاناعراريمالا 2 ةيراغلبلاةمالاو هنق ولأ ةمركللا

 2 ةنحالا ءاععأ نع جارفالا الوأ : هتق ول ةموكشا نم

 نمهتعلذو ( ردنسكلا) نس رلا لع سطع 00
 نا دن 0 اناث . ةيفرعلا ةلا 5 0 انا 0

 5١ ودع ريع 5 ىلا ب 7 1 با 2: 0 املك

 نولءا 5 هاك رمان انلاناك ا ماك تداوم 6 ءانخأ قو

 0 1 كرام نش ١ رعلا هدا 6 باس نع انوروا ف

 1 لقو 5 اف ات و ل 31 كعلا ا واغلب َّق

 نكلوايسورلل (ةراح) نوت ربلا ةنعاشل اع وتس لإ للعلا

 ةدعتسم ايسورلا نأ ىَأر ةيناملالا ةسايسلا لجرزأ يه ةقيقملا

 انالأ تاو نائليلا قةلودلا هده اعض راع ادا [شعا

 لع لمعف ترا 2 اذا اكل ةدعا ع ةرطضم نود

 ىلا, تيحتت تناك اينسورلا نأ قءالضفاده ماس

 اننمتلا بعام اذا هلأ ىتحن/ كرام )سلا



 ا 0-6

 ١ حرص زياكن الا ةيجراخلا ةرازو ليكو نا ل دامخاالا لك

 ا 0 د سلجم ماما 4١ه مأع ربمتبس * ىف

 أمف عاصم اهل نسل لاو ا راغلب وح عىل ك2

 الا ) ردتمكلا ) سنربلل هاك كلذ دعت قبي لف

 مامز اكران [ة وص هش مويلأ كلذ ىف .داغو امك ماع

 : : : ١
 0 ) فول ويماتس ( ورحل 0 0 سا 0

 ءالل ذه فو دقو.( فوروكتوم ) ويسسملاو ( فولفاراك )

 0 | نا يدع الداجل [راملل ايسورالالخا نم ءاضعألا

 1 د - ةدايسلا ل امتنصب عا ةيلعلا هلو دار 0

 هبال مممسل ١ ال | 1 نع او ادروأ لو ةلودلا ت

 3 هتقؤلا ة 6 راعللا ة ترخا 0 راغلب اا 7

 اهل امسورلا لالتحا ا 2 نرخ

 سرعلا لوا كل أافوص ل 0 ا دقو

 امليق نك بودمم هتمصل 044 00 لارنألا 2-5

 ال هت ةقركللا ةأكراو ايران لا وخأ ةساردل



 ا 2 ١7

 مموجزو سنربلا تمعلخ ىتلأ ةنحالا ا 0 ىلاهالا ضيق

 ( فولوبماتس ) ويسملا نم ةنوكم ةنل اولكشو نجحسلا يف

 ةقؤم ةموكج هلم نيرخا .:رمو( فرش 0

 ةيراغلبلاة مالا نآرايمسر (ردنسكلا ) سنربلا رادجاب موفلكو

 سنربلا رقم نع نوثحبي اوذخاف . الع اريماهعوجر ديرب

 ةدومالءوعدورمالاب انمار وريخاف اانا ف ا
 2 1 وام ماع 00 مه. قف رواسف |فوص ىلا

 0 مامز ةتقؤلا ةموكملا

 ) ردبعكلا ) نفث ىبأأ ةداود ايراغلب لاهأ تاقتحا دقو

 يلوأالا اهنن لع تيش ايسورلا نكلوةسيطملا د
 اينسورلا دب يف كلم ةمالسو هتمالس نا سن كا ا

 هرعاوال ةعوضخ هق ةيلع ضرع تارشل رس ا 07
 ىتسباال هنأب رصيقلا هناجاف هيلاطم لكل ويقل هدانا
 تنام (ردن-كلا ىأ) رهاهرداعانا الا 1

 ايسورلا تل اعلا ارتاكنا تاذاشر د ريمالا اذه عابتا ةحبشت ٍْآ

 ةنعاسم اراكنا داضأو هلاسعلاو انناملا ةدعاسم مدعو هدض 1
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 .كشالو . ايراغلبل دىدج دل ل ررمألا ىرظنلل

 ا 1511 ةساس لع ةضاق هب رض ناك ريطاخا ثداملا اذه نا

 . ايسورلا نيواهسب روفنلا يف ديزيرنا هاش نءيناكو قرشلا ف

 00000 اولا ةمواتم اهكع هنأ اررلكذا تعدح ذقو

 (005لا) ننربلا ةداعاو ابعلاو انامل ةدعاشع

 ' اكتر اه اس اهدي تناك ىلا ايناملا نكلو انراتل ىلع
 000000 رد ادع لاايسورا ةاذاعم نم تفوح اسقلا

 ' رو ريثكلا ناكو .ثداوللاو فورظلل (ردنسكلا ) سربلا

 سرعلا ملخ للباقت ةيراغلبلا ة.الازويسحن ةسايسلالاجر نم

 ' ىتلا هيروثلا ةنحالا ةدارال لثتعو كارح ريغب رددت

 ا( 26 ةنراثللا ةماالا نكلو انسورلا رانا هتلخ

 ًارصن اب رك لع اهرصن هنا ست لو ( ردتسكلا ) سنربلا

 . تجامو تجابفقرشلا يلا«ورلا ) ايراغلب ىلا مذ 0000

 ١ سنرإلل ليملاب ةيمومعلا تايدتنلاو عراوشلا ىف ترهاظتو

 | سطسغأ" 4 موي ىو .اهلع ازيمأةيداعا ةبلاط ( زدنسكلأ )

 2 0اعلا ) ساربلا ملخ نم مايا ا دعل يأ املك مأع
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 دف م انلحتما نك او ايسورا 0 0 ل تحتحأ

 ا ب

 رظنال راغابلا ري ىنودنم عم ايكر وودنم عمتجا دقو 3

 اهل روتسد مو ىلع قافتالل قرشا ا يموزا نوؤش ىف
 اواكاكار ورده ع ا 0 فالطا 7
 لعج عم ةيلعلا ةلودلل ةريدام 2 تناك 6 اهلتح كود
 اوك رخال ودم ابنلع ام اح ( (رديسكللا] سدر
 ار اغلب ىلا اماع : ايمنطت ناوذ رن

 هانرإ سلا ) سا ربال ايسورلا ةعارك تنك
 لع تامعو ةييظع ةسد هل ترد ةلودلا هذه نأذ مو اك

 ى اهتئانص ىلإ :تحوأ اهنأ كلذو ران ةرامأ
 اوسسؤيو ايراذا نو رو ضيفا اون نا اف
 0 ١" موب ىو ايسورلا زاعبإب اولمعف . هو 1 ةيموكح
 ديك 1١ سنرب ريلا لع ضيفو هديكلل تح اههح ماع
 (فولفا راك )ويسأأجزو ٠ 00 ا ةرخا لع لسرأو
 مم ةنكط 1 ةدكلا تاسع و نحسلا ىف لوألا 5 رز
٠ 
 لا
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 ( عربتا,ىدردتسكلا )سن ربلا نيا كلذ يفدهجا دقو

 شن افايراغلي ىلا قرششلا ىلا «ورلا مامضنا قيقحت ىف ابراغلب ريمأ

 راحو اكر دود مآ المر را دود لع كرام

 اذا الا ةيكرتلا ةطاقملا هذه ىف لخدت ال ةيكرتلا ئاضبلا

 ىتلا ةيمومعلا ةعججلا مامأ حرصو . كرامنلا موسر تمفد

 ةيراغلبلا ةدحولا ناب يلا هورلاو ايراغلبل باون ساجك ابلكش
 اطول كلذ تملع 1 اماسفا ميط ا

 ماع هنو 0 ف كرا اهم ابراغلب ىلع اهقتح دادزا

 ( 121 داو نأ اهق هناا ىلاعلا فابلا ىلا .ةركذم ملح

 ايراغلب ناب 0 0 | تانلا اع .أجأف دودحم دح دنع اهفقوو

 ١1 11 تاع كلذ دينف  اوروا لود بلغأ ع نم ةديصام

 1 د أرذن( موطاب ) رغث لعج 0

 لرب ةدهاعم نم ءه. ةدالا فااخ 0 نأ ىح ل

 نم ةمرت-< ريغ نيلرب ةدهاعم نا ها 1 اسوا 3

 صوصخلاا ىلعو ال ةدضعملا لودلا نم قت نأ تدار[ ناكل

 ةراجتلل رح ريغ ( موطاب ) رغث لحي ارتلكنا نم
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 شدملا ةعيلط ىلع موجه اب ىنانويلا ثلا نم ةقرف.ىلا زعوا

 ردح لع ىدتملل وه قاطاسأ اج نئيح نا داو 5
 ع راضللا مفرو ةياعلا ةلودلا دض كودلا ةةعاقمل كانبورلا

 ةموكملاتبلاطوةليحا تبان لودلا نكلو.ةينانويلا روغثلا

 اع ناك ام ىلا شدحلا ددع ةداعاو حال سلا ءاّملاب ةينانويلا

 نوينائويلا لدتماف . دودحلا نم دوثملا حسو لصق ن

 .:رعراصحلا لودلا تعفر مهد ماع وذو 6 يفو الل

 نابويلا روت

 اكل ءادبلا اهرهاظتو برسل نا يدا

 دع تط كلمأا هده نإ نك 0غ الد مأع َّق

 نء ةدحاو ةظا لفتت ملاهنأو ايكرن ةيراخل دبيعت دبع نإ

 ةريخالاب رمل ىف ايما ذ حاف“ اشرح زيبحو اهدونح ج حياسل

 ل امفشن هنأ لوقا هرورغ ضرم نم 42 تاع ا

 نيملسملاو نيين امعال امم وادعو سفنلا يف نماك ضرملاناف ددآلا

 اهرورغن. اهمفشت ( اشاب مدأ )تاراصتنا نكلو .ةدودل ةيرق

 الي وط انمز

 قل
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 عوبسأ نع ديزت ال ةدم ىف ابوروأ ةدارا ذيفنتب مايقلاو ايكرت

 ال1 1 ا تناك اوروا نأ ءىراقلا سني الو .دخاو

 ول ةعزه رش نانويلا مزمم تناك ةيلعلا ةلودلا ناف امحلصمو

 1 إل رار وروأ يدهم ناك كل ذإف برطل ا تبلعأ تناك

 . لالحمضالاو رطاخا ةاوبم ىف عوقولا نم اه ذاَقنا

 ءالكو ةأسو نكد وادي دل لوح نان ويلا تضفر دقو

 00 يرق ليك و الا نانوقلا ةمصاع :نمانيتأب لودللا

 عم سمالا َّق ةلوادملا ذد ري هنأ ف اهردافغ 7 اليلق 0

 دردلا تاردلف ايزد ةجراخت زيزو ( ةينيبرف ) وسلا
 امئاغرل عايصنالا نع مفرتلاو ءاير لكلا طا لالا

 اا ردا دانا وبلا هايم ىف ايليظ اا دااوق ترا

 اور وا داو الفن ا ىبلاة موكا ليدع حل ةديدش ةرضاخع

 ةرازو ف راععاو ةبانويلا روثلا ترتطوذ .ايلع ةقوفشلا

 و ملتسا وامك ماعوب .ام ؟١ ىف ةلافتسالل ( نسنابلد )

 لودلا ناعاق :ةياويلا ةرازولا هيلاعم ( ساب 50

 الذ ءانأ يف هنكلواه مال خوض رالدعتسم هن 1 ةيبوروالا
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 صن و نابويال اهليم رمالا ءىدأب نه اسارف تامل دقو

 ايف . ةيرحم ةرهاظم لمت ىف لودلا ةيقب مم كارتشالا

 امفصب ابحصنت نا امايجاو نم تار نابويلا لودلا ترد

 لنيك ولا مدعف : انوروا رماوال خوضا ةد.حولا امم ريصن

 خيرات, (سيئايلد ) ويسملل ةركذم تيما ىف انرل سا

 لع تر 11 نالعا مدلل أامف هحصن 5 ماع ليربا 28

 رم ل كودلا تاخر ةفئاخح مدس
 ةنسلا نم ليربا ٠5 ىفو ةحيصنلا هذه لوبشب 0 ايلد )

 ةحبصت لبق.هنآي هرب اننا اسر لك و لإ

 أم لمعيس هل و ةيواست رفلا || ةموكتلا

 اهململ تاوجلا اذهب منت ل ةيوروالا لودلا نكلو
 ءالطصا نودي رب ممنأو مهلا وقأ يفزوقدصي ال نيينانويلا ناب

 كالمأ نماكش اوفطتخيل ناقلبلا دالب لك تيرا

 لينا <<. ءاسم ىف ةنيئانولا ةسوكلل ا نا ياس

 شيلا ددع ةداعا اهنم تبلط ةجفللا ددش 1راذنأ يك ماع ّ

 ديط ىادع لمع لك نع تفكلاو نق نم هلع نك "010



 نر

 هيلع قش ىلا ماظنلا صرعو اسماجايتحا ص فوقولاو

 (ردنسكلأ ) سنربلا خضرف . ةيلودلا ةنجالا ىلع نوودنملا

 نماكرتشم ايلهأ اج لكشو ةناتسالاب ةيلودلا ةنجالا رارقل
 ةباثع هلعج ايراغلب بودس:م نمو قرشلا ىلامورلا ىبودنم

 ْ باو سلاح

 ا دقح نع ءانئالا اذه ىف نانويلا فكت و
 ىلاعلابابلاىأر املف . ةيلعلا ةلودلا ةاداعمو ايك رت دودح ىلع

 ةلودلاب ريضت برحلابتسيلو ملسلاب تسل يلا ةلاخلا هذه نا

 لوذلا لاس ةلئاطلا غلابملاو ةظهايلا تاقفنلا ابلم كور 2

 دودلا نم اهدونج سحس ىلع نانويلا ربحت نأ رولا

 )ردا تدماف  نرطاي انجزت ةياللا ةلودلا كرم نا وأ

 طداسولا كب نانويلا راندا رحلا عنم تررقو رع دل

 ازال ا ةعوكجلل اراذنا ضرفلا اذهل ثلسراو ةنكملل
 عوغالاو ايك ا ىلع ءادتعالا نع فكلاو حالسلا

 لع ا 3 :ادنإلا اك فاحرخاو 5 "اعز

 اا طاب نم ا ' نإ ةوّملاب اهتاغر 1 أرتدغا
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 ناك دقو . اهلع ىدّتملا يقارن مام ءىث ىلع ءالئتسالا

 فوط دوسالا لبجلا ريمأ روض( شتيفجروجاراك ) ساربلا

 هتيلونو ( ناليم ) كالا ملل لمعيو انور وأ مداوع ذئتقو

 ممحلصلا دمع ىلا ناليم 1 رطضاف ايب رص ىلع اكلم هناكم

 يل افمح ماع ضرام؟ ىف (تسراخو) ند

 ظ هتج نم انور واتفطا وع

 ةلتسملا فل نظل ايوروأ كود ن1 سورا تع و

 ىللمورلا ىلع مكاح ( ردنسكلا ) سنربلانييعت لعجو ةيراغلبلا

 0 ؤم تارازق هيضتع ام طمف تاونس سخ ةدآ ىقرشلا

 ةضراعم ىلع مزعو باطلا اذه ل ص سنربلا ضفرف . نيلر

 1 و .. اناسح ةْض راخلا كده “ تبل سساح ريغ ايسو ا

 رهف اوروأ ىلع هتضرع ام قد نا تاصو صقل

 نيسغلا لعج دمك ماع لإ ريا ه ىف ةناتسالاب ةيلودلا ةئحللا

 سة دل ىتريقلا ىلامورلا لعام اح( رددسكلا )سا لا

 : 1 نيبودنم ننم كل كر
 رسم د علو تاو

 ئقرشا!ىلاهورلالاوح [ةساردلراغلبلاو را نم نيود 0



 000 تتم

 ةيورو الالودلا ىذل امتالكولا روشأ# - اح 0

 0 لع 0 5 م ناوي ءلا ناب لودلا ةلاه 2 4.ف 2 2

 اماو امكن ماع يف ةناتسالاب ةيلودلا ةنجالا اهل هتررق ام

 . حالسلاو ةوقلاب ايكرت كالمأ نم اهيصن ذخال ةدعتسم

 0 ءافلاب ايراغلبو اي دل رص تحصن اكرم 5

 ترمتساو لودلا ةحيصنل خضر م ..ع تكلا

 نابوبلا نيب تماق أذأ ب : را نا اورو ثار اك اه ىلع

 د :اتنا لع تام نان ىلا لع ىريكلا ةماطلا 0-7 اثرو

 هايم يف اهليطاسأو اهنفس لاسرا تررقو اهنم مغرلاب ةكدملا

 0 ف لودلا ةفب 3 ا اسلرف تح دقو

 بولق ف ةناكللا 0 نيداويال امل ةيرحبلا ةرهاظلا

 نيب وس رفلا

 ابخعران ةركذع انوروأ امهتوذنأ دقف ايراغلبو ايبرص امأ

 ىرخالا ىلع اهادحا تدتعا اذا هنا 845 مأع ران ما

 هيدتعملا رلملل حمس 2 اماع ىايستعملا انوروأ 1



 ةيكم ١هه ا

 (ردن بكل سن ربا ىالاعأب ودنم كاذك كييف زمام

 0 برصلا عم حلصلا 32 نأشن ةبآو اخ ُُق هدشريل

 ريسلا ةراكو ءالولاو ة اك ل رت كلذ

 ايناطيرب نأب ايكر لاجر مهفي ةناتسالا يف ( فاودنمورد )

 رصم نع ءالملا ريرقتو ةين معلا ةلودلا عم قافتالا ىغرت

 ( فاو ) ريسلا لاوقال ةيكرتلا ةسايسلا لاجر عدخاف . ابعم

 تناكو . اهظع ادايدزا ذئتقو ايكر ىف ارتاكنا ذوفت دادزاو

 قرشلا للمورلا فو ردم يف ايكرت نبغ ذوفنلا اذه ةجينت

 ىللمورلا ىعضت' ا تدضر ةيلعلا ةلؤدلا ناف ٠ اثحاف ان.غ

 رصم نم ةيزياكتالا رك اعلا جورخ ليبس ىف قرشلا

 ضربا نيت ناشر اهلط تاق ١ عم تاهاستو

 يقرشلا ىلامورلا ىلع أماح ابراغلب ريمأ (ردنسكتلا )

 حاسلو ب . فرن ناك 2 تانوبلا ا دقو

 ماع نمسح 1١ قرف .-: ةحلعلا ةلوذلا ةب راح دس و اهق
 .٠ ء 5 5 11 ء

 كحق و 506 ناك لا ا ةنانونلا ةرازولا هةتاعدلا ١ ماو



 مةمؤ 

 انهار اغلب ىلا قرشلا ىلامو 1 خد دص اهجاحت>ا نم م رلاب

 لع لدن اذهو . مهعمأب م ا كو مراصتنا ىلع نييراغلب ١

 نيدلا ناو ة كدس أسْملا لاما لعا 2 ةينيدلا فاطاوعلا نأ

 امتسايس يف لودلاو مثالا دئار فورظلا تاغأ ىف وه

 اا قام ف ةاتسالاب هيلودلا هنحالا ير كدفقو

 ااا لج قف ديحا ىزناكذ الا تودنلا نكلو
 هلا يللمورال ىلامع كا نعل نعفر 5 هدب ريع

 نيلر ةدهاعم مار هدا لع نييراع رايجا

 مامأ امنتاو لازال را ا رشح نأ ا

 صعب نم ةلكشم ةيلود ةنلل لاسرا تررق ىنرصلا شيلا
 نيبراحتملا نيب فالمللا لصف ارا ةيركسعلا لاجر

 هيب ردلا رككاسعلا | ءالجا ترو ةيلودلا ةئنحالا ترفاسف

 ءالجا لبق - ايراغلب ةندمىهو - ( نديف ) ىحاوض نم

 01 1 نم ةرانلبلا رك املا
 | ردلا رزمورلاىلا نيبودنم ةيلعلا:ةلودلا تلسسرأ دقو

 احا امهمكسلو ةلودلا ىلا ىلاهالا ةلامساو املاو>[ ةساردل

 0000 ١ نا تكمل اي نشا ا نسيت ا ا ع

1110011111110 1 
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 .ايراغلب ىلع برملا برصلا كلم ( ناليم ) ناعأ مايأ ةعسنب

 ريما ( ردهتكلا ): سنربلا يلا ترا نالعا» لس

 ةيحاص اتفصي ةياعلا ةلوذلاب نيمالا انده تاس

 دالي نع نييرعلا دز فا ذاساوط رانا ع ا

 رص ا: لبلق نم رباب را نارين ءالطتصا دعو. انراشلب

 ص مثودرَو (ازييذيفياس ) ى نين رصلا ٍَس نوبراغابلا

 تفاخو برملا هذهلابوروأ تجاه دقو . نيرساخ ماع

 هيكل لا رك ماع ربفون ؟4 ىف تاسراف اقارد

 رارمتسالا مدعو ةندحلا دقعاير اغلب لست نأ اهنم تبلط ةبي رصلا

 .:... نيراغلبلاو نيب رصلا ىأ ىىادشالا  ءامد اا ٠

 ىدتملا اهمأ ةجحت لبقت مل ايراغلب نكسلو كلذ برصلا تابقف

 رمتساف . اهدودح جراخ نيب رصلا درطل ةرطضم اهنأو اهيلع

 ىتح مهلع رصتنيو نييرصلا برات ( ردنسكلا ) سنرللا

 ىلا مدقتلا مدعب اسمنلا هترذنأ ذئدنعو ( وريب ) ةنيدم لصو

 ةيدهللا دع لبقو فقوف مامالا

 اهكلو توطل ءاننأ داملا لع تكاد امو
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 ممزأا ةيلودلا ةنجالا تارارقل عايصنالا هد

 تود خم نييعل تودع هل ةيلعلاةلو ودلات رطضاف . ا أهدقع

 : ةنحللا د 0 أملبق ْن

 أيراغاب ىلا قرشلا ىللهورلا ءامضنا هحبتت تناك دلو

 ةلودلا كالمأ نم 8 ماصن قاتم ط٠ اتماقأس رم هو أن ويلا نأ

 نيتاه نم ةدحاو زل كيما راغب 20 لاهم ةيأعلا

 كف ل تي كفو ترحلال كيو اهدونح 1 ا

 ةلودلا دودح لعو أم رص 0 لع د كلذكاب راغلب

 نارطضالا نارين نا دِئَتقَو.ناسنا لكشل لييخت ناكو ةيلعلا

 | الك اق ب رطأ لقتو اورو ىلإ دمت ناعلبلا ف

 3 فيم امله ماع 0و ١5 قى تاع افرق لو كلذ

 ىلع ةمفاوم ريغ ابا اهف تنا ال ارا ىكاو هللا ةلودلا لإ

 ناطلسلاةلال> قوعهحو نيلر ةدهاعممرتح ابن ا 8 اغلب لمت

 1 تلا دودلا لع اهذروتح دقح مدس ايراغلب اهبف تحصنو

 | عاما كعبو 0 6 ف ةلودلا ةنحالا ع دقو

 "01 لماك) اومبذا ةيسورلاةساسسلا لاحر نا ريغ [رتلكتا

 ديه ع 75 359

0 
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 ايراغلب ىلا قرشلا يلامورلا ماعشنا طخسلا نيعب تأر ايسورلا
 0 ول ا 8 0 3ى ريكلا ايراغلب ( سحأ اهقاكف

 .ارتلكتاو امنلا ءارثاب لمص ةودع هو الاخ ه0

 نيذلا اهطابض ىنعتساو بالقن الا اذه ىلع تحتحا كلذإف

 ةلود ةنلن دمع ايوروأ نم تيلطو ىراذللا كنا فا

 قرشلاىلامورأا مامضنأ ىف 1 ايراغاب ةلّكس» ىف رظنلل ةناتسالا

 اه نس كولا تراحاف ن نيلر رعؤم تارارق ةفلاخ نم اهلا

 ةناتسالاب ةيلود ةن+ دمع ترّرقو

 لوقت ةرطضم انا اهؤاررو .ياردتف ةاكا

 رشلا ىلامورلا دادرتسا اهنكعال هلاو اءوروأ تارارق

 ةرورض ىرب ناك مظعالا ناطالا هلال نآلو
 لئاسولا لكسب ةلودلا قوّمح ىلع ةظفاحملاو ةوقلا لاعتسا

 نك ىذا اكل ةاا ديمش] ةرازؤو ط1

 ةرازو ل يكشن, غروبس سرط, ناسف ةياعلا ةلودلل اريفس دئتقو

 مظعالا ناطاسلا ةلالج ! 5 مظعأ أردص هنيعو ةدددج

 دو ىنالثلا فلاحتلا لودادض هل ايسورلا دعانا 00
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 ءار اللا هده لمعف : هيراما 1 ايراغلب ىلا يلامورلا مامضنا

 احر ضيق امى ماع رامما اس 6 قو . تاراص لاو

 5 | ( اشاب ليرفاج ) ىلع قرشلا ىللمورلا ىف ةطرشلا

 زاغلن ىلامامخن الل ةمالا تعد ةيروت 212 تاكشلو ىاعملا

 سلا دل بهدةروثأ 00 يناث قو وةوعدلا ها احا

 ىلاءورلا مامضنا نلعأو ( سيلوبوبليف ) ىلا ( ل
 وو الا مام امز يلوو اراغلب ىلا يقرشلا

 000 ل راهم ليام <: موب قو

 ربمتبسا /ثداح أم اهربخأ ةبوروالا لودلا ةفاكل 0 3

 ىدل طسوتلاوابراغاب نم ازجقرشلا ىلامورلا رايتعا امل

 ديدملا بالنالا اذه فرتعت يل ةيلعلا ةلودلا

 / ىفانراغلب 1 قرشلا ىلل«ورلا مامضنا ربخ رشنتأ امو

 ىفةسابل دل دا در نم نو ريكلا نع + د ادردأ

 ْ 'أاهرسدنأ و 00 اده لع ةبضرتحلا 0 سووا ن 1 نامأم ||

 | سسؤت ناو ةدحاو ةموكح ت 0 نيراغ ايلأ لك زب نأ

 00 راف كلذل ةضقانم ةميللا نكلو . ( ىركلا اراثلب)

1 
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 ( كرامس, ) سنربلا نكلو . اهما م بسج اهرومأ ريستو
 معو ناتللا دالي ىلسسملاو ايس ولا ني قانا

 ىلا ةئشانلا ةرامالا هذه لامسا ثيح ايراغاب ف صوصخلا

 اهذومت ةرئاذ: يف ابلمجو اسمنلا

 ةدددش ارتلكنأو ايسورلا نيب ةوادعلا تناك الو

 نا:اناطير نناوسئار انت نمام رش اسوا

 رم يزللكن الالالتحالا را رعتسا مهل نمضت ةليسو ريخ

 دض اسمنلا ةدعاسمو ناّقلبلا ىف ىتالتلا فلا>تلا ةمدخ ىه ٠

 ردتسكلا) نيكريلاىلا ىريسلا هروللا ليرات رز

 ديدشلاليملاهل رهظ أ وددوتلا لئاسرايراغلب ريمأ ( غرتنتاب ىد

 ةكلاملاةئاعلاب طيتراو ارتاكنا هتهحو سنربلا اذه لعج تح

 ىرنم) ضزالاهقتص نارقدتعوادك اطال 00
 كلم تان ىدحا سيلا سيسنرتلا لع ( غربنتا يد

 ئذنأ يف ةل ا راثلبلا ريمأ زاص نيلشأ كلذ نمو . ريلكن )لا
 ىف بالقنا  تادحاب هلا اوزعوأف .اسيلاو !رتاكذا ساو

 نالعأو ىتامْملا مك املا ىلع ضباب نوكي قرشلا ىلامؤرلا |
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1 ةينانويلا ةلئسملاو ةيزاغليلا 0
 

 - دما ماع ىلا فمد ماع 3

 اانا ءامد تلاسا امسورلا نا فلس امم ءىراعملا لع

 لاومالا تفرصو ةللعلا ةلودلا عم مالا ماع تر

 ةراما اهليكشتو ةلودلا ةطاستحم نم ايراذلب جارخال ةلئاطلا

 اا 0 ٠ ءانلسا نام ءدهاس ىف اهناو .ايشفن ةمئاق

 مدع ىاإ ةدحاو ةراما نوراغلبلا ام لا دالبلا لعج

 وم نا اضيا ءيراقلا معو . نيمسق ىلا ايراغلب دالب ميسفت

 مسقلا ةيمستو نيمسق ىلا ةيراغلبلا ىضارالا لصف ررق نيلر

 | ةرشابم ايكو ةطلس تح هلعجو قرشلا لمورلاب ىبون ا

 .يلاها 0 يف اهدهج ةراغ تاذه اسسورلا ناانبا دقو

 ةلودلا هجو ىف نايصعلا ءاول ةبار مفر ىلع قرشلا ىلامورلا
 ةريلر رعؤم بمع كلذ ناكو . انراغلب ىلا ماعغنالاو ةيلعلا

 لآقلبلا ىف امل ةل ١ ايراغلب لاعتسا لمؤت ايسورلا تناك امل ىأ



 ني

0010 
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 تقو ىف هتينطو رهظي ىذلا وه قيقملا ىنطولا ناو ظ

 نأ 20 ول نأ لا لولا ادهم لمعيو كرو كلا :

 5000 0 ا
 « ددرت نودي هيريغل ىدالب ذات ال ةطيسسلا هجو ريغا |



 1١ لك فدوعال نيحبسلا ةاداءمو ندلا ميسا ةيلعلا ةلودلا

 عراوشلا يفو باوناا سلام ىف مهدض مهرهاظتو ايوروا

 تايدتتما فو

 ةيلعلاةلودللةب ويح ةلئسم لوآ ريتعت ردم ةلئسمف ةلجخلابو

 ةلكسما ىف ةلودلا دض ار 0 ؛اسدو . ةيمالسالا ةفالخللو

 ةه انا 3 لجأب ءى راقلل ربظن لئاسملا نم اهريغ يفو ةينمرالا

 أب هلك ملاعلا ماها ةروردو ةبرصملا ةلئسملا

 جورخ نراكو ةيمهالا هذه اندالب ةلثسم تناكذاو

 لع بحق الج وأ ناك الجاع هنم دنال امم اهنم زيلكنالا

 كسلا دشأ ةسدقملا مبقوتحم اوكسمتت نأ نيررصملا رثاس

 ' .ايكاك . نأو تقولك ىو لئاس || لكب اهم اوبلاطي نأو

 اقودح جر 0 كلو نودددع رصم ةلّكسم يف 5 ا

 نويرصملا ةلاحم الو م ابيصن مربك او

 داعيم بررقتل لمعت نأ انيلع بجي هنا لولا ىراصقو

 ”0ل راش ىو ددابلا ءاحيات ىق قرانملا رثتت نآوءالملا

 | امالأو ع د هقوهح ير صم 0-000

 مكه رتب رت ةسب

١ 

 كأنو اد عش دلت دن اس



-50-- 

 تأدهامو|بءاجرتسالن وعجأ نوملسملاماق ةيبيلصلا بورما

 رصم كلذكك . مالسالا ةضبق ىف ابعوجرب الا ملاعلا لارا

 امتمزيلكت الا جرخ اذا الا اهلاوحابو ام نوملسملا 0 3

 ةقيفلا ةيمالسالا ةطلسلا تحن تداعو

 لاذ نارا قرشم روم نا مدع ّط كل ا اذاو

 نوديرت نيذلالا>ر طخ اهنا ونافرعلاو مولعلادهمو نيملسملا

 نارحاب يامل ماعلا 3 ادفع انملع ليضسلا

 نيماسملل ةيسنلاب 4 3 0 0 ١١ ةراط+ ع ل ةبؤيحلا اندالب

 اصوصخ

 ةبجولا نم ةيرصملا ةلئسملا ىلع انماكت اذا ةءارغ الو

 . نيدلا نع امل لاصتا ال ةساشلا ناف ةيمالسالا ةحردلا

 تارابتعالاب دانت امم لوسأ ممالا دات ةينيدلا تاساسحالابو
 اسأنءدلا نأ أمت هن دمت ١) ١ وروأ م انترا دقو . ةيسادسلا

 رئاعشلا .ناذ ةندملاو ةراضملا نم ب اميماع ا

 1 0 مالا ةأمح لمار ءعل ]ا هأ نم لم اع 0 هما دلا

 دوٌوَش ف انوروأ لخادب .كلد د ىلع 0 ا ايلعار

0 



2-0 

 ىلع ولمعي نأ مهلع بجي هتاف يراتلا هنود ةميدسخ مظعأ
 نم ل اذامناو ةياعلا هلودلا ىف ءاضرا روم نم اهحارخا

 واطخب قا دشا

 ْ | ردا ءاحأ راس ف نيملسلا راظنأ نا براالو

 ايععلا مس ىلا دداملا زاحالا كعل ىف 0 ىلا ة-هحوم

 000 رك د دقلو اهاوس نم رثك .! نوململا

 ْ راظن ل ًَ 0-2 ته لسع نيب ” داو اخالأ 2 ف رشلا نارها َّق

 دالبلا نيب ام ةصاخلا اميه ىلع ةلالدو املا نيملسملا

 طابرلاب 7 مالسلاو ةااعما هلع لوا اهاننو ةمئاسالا

 مفادت نأ ةيمالسالا ةفالخا نكم اهنطساو هناله ربك الا

 اكل دلو يسمو نسدتلا تب ] ةيدعلا قادلا نع
 ماش لادالب نآ<ر ل لأ دبع نم نوملسملا ربتءا دقو

 1 دال يلا قم 9 تحن برعلا دالبو اًرضم دالبو

 ليلخلا اديس ةلالس اهةكس ىتلا ئه دالبلا هذبف . مالسالل

 هتاسللت ميركلا انلوسرىرج ىذلا مالسلا هيلع ( ميهاربا )

 مايأ ماشلا نويبياصلا لخد املو . هتعيرشو هنيدل متم ءاجو

 أو بكا”
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 قا ودلا دشأو بئاصاا ربك ٠ نانت الاى ىلع ري ثداحو

 أننا ا كك 42 ناو 1 ةلأ-حتساب 0 ضع لوك دقو

 نأ يلع تحن ةسايسلا لاجر نكلو !اماكما د
 ةر الا راطخالا ارك راد ناد مال لا اور

 نورقدف وأن ةد اع

 انحضواوةيمالسا لكم مل اةلكملا كارول ا

 اهلالتحا مون نم لمعت ارتلكتا نا باتكلا اذه ةءدق« ىف

 دم ىف اهدوح ول ىراالو ةنيعلا ةلودلا ميسقت ىل ع 2!

 ةفصن رصم ىلع اهدب مضووةين امنملا هتطاسلا مدهم الا ةمالس

 ةضبق يف ةيرع ةفالكلا لجو اهللا برعلا دالب مضو ةيئابن

 لكلا حور رحم ةاكسم تناك كلرإف ام ةلاذر 71 5-6

 ىلع اريبك ,ك ارطخ رصم يف زباكنالا دوجو كراكو ةيفرشا

 هن اعلا ةكلملا

 ةلكسع اومن نا ةيلعلا ةلودلا ساوس لك س0

 ةب ويلا لئاسلا .ةمدخم ىءاذرلعك نأو ماههالا دا

 ةيبارعلا ثداوملا ىف مهتعدخا 0



----- 

 رك انأ ىف لوذلا تارمعتتمو اهئاغرو | رتلكتا ءاوها

 ءنطاوش ىلع أهدونحتلز 1 ىلا اياطاربف.ارتاكنا ةمهحز تح

 9522 ا هلا مفانم ترا سأو م47 00 )| ةانق

 نأ كلذ اهحاح تضنقا .ىماه 5 اناطإر . اهيعل ف

 نيبو اهني لصفتو ةفاك لودلا هجو ىف تا ةأنق لفتت

 3 و د اح نوم

 رصمزبب ماشلا ةلثسم ) نع هاننتك امم ءىراقلا لع دقو

 دير تراك ( شاب لع دم ) هل روفتملا نأ ( ةيلخلا ةلودلاو
 نويلبان ىأرب المع رصمىف هكلم ةيوقتل ماشلا ىلع ءاليتسالا

 اذاف . ماشال ةيرورض رمعمو رصمل ةيرورض ماشلا نا

 ا ىف دئتقو ماشلا َن 1ك لع ردم لعرا ركنا تلوتسا

 اذا ايندلا نوكت ةلاح يأ يفو 7 الع زياكنالا ءادتعا نم
 اناطيرب ىدنأ ىف ةسدقملا نك امالاو. سد لا تدب راض

 0 دل ورالاو نر كل وكلا لس اذوب .ةيفاستولا

 ؟ نوملسملا لمعي اذامو لب ؟ كلذ نيح

 نيملاعلا ىلع مظع رطلخ رسم ىلع ارتلكنا ءاليتسا نا



 قب جادابب أو
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 ناف . ةيوروالا لودلا نيب ةيزاوملا تعاضو ةءزيلكتا ةريخ

 قاومو ضصربتو ةظلامو قراط ليج ةطضاو 1 2 ار

 اهدحو ىقبتو ةلود لك ةيرح مدت ناس يوسلا ةانقوردم

 ىلع ميظع ةلاغال رادخ وهو . طسوتلا ضي الا رجلا 1

 ابك رثو رصم ريرحن ريغب هعفد امل نكعال ةيبوروالا لودلا

 ةللا ةلودلل ةلاملا ةدايسلاب هلظتسم اهيترادا قاذلم

 مودل ثلا ريعتسف لسا 00

 انك رفا نمل كلارا وتلا عيضيو مفتلا ةعدعايةيرفاب ةبب وروالا

 ا اهب ماركات .,ع ةاصفتمةيلودلات ا 0 ناف

 رم هيف ىرجن لسينلا داوك ال ةرعو ةبرخص لابجو ةعساو

 لبسيو ايه رفأ طرا 0 .احأو ةراحتلا لصو ميظع

 ةمرفألا تاب ومساج قا لل هباحصاال

 امامت ميضت اي رفأ ىف لوألا نيب: ةفاودس

 اضل ميضا ةيزاولا هذه نافذ رصم ىلع زياكتالا ءاليتاب

 كنراف ب ليلا ىداو ىف ةحاكل اكمال تع تا 0

 ةفل تزن وكت ةبويسالا هايملا فو ىدقالا قرشلا ىف ةحايسلا



 ب ١م و

 رعبا ةلثسمو . ةيلود ةيراجم ةلئسم اهءاروف . ناكمب ةيمهالاو

 ةلثسمو . ةءويساةلثسمو . ةيهيرذا ةنئسمو .طسوتلا ضيالا

 هيدا تفوت ةحيس

 ا كلا ند راض رصم لع | رتلكنا تلوتسا اذاف
 00 اكل قاف ابق اوكسب نأ اب نينطاقلا نين وروالا

 "| رخو رصم بارع اهؤاتبأ ةرقتيل ةاملا كلام مبلع
 فنرود ةءزياكن الا ةراجتلل ةحوتفم ردم باوأ نوكتلو

 امتيار اهماع مفرت ةعّقب لك ىف ارتلكتا ةسايس هذهو . اهاوس

 نع الضف كلذ . اممضبق ىف عوقولاب ظألا ءوس املع ىغشيو

 نادوسلا ىلا لصت نا دئدنع اما ليحتس ةيبوروالا ةراحتلاز |

 ”راكتحا 3 وكي ميدبلا ليلا قيررط ناف ايد كحول 1 ىلا أ

 ارتلكنا كالتماف . الا سيل ةيزياكنالا ةراحتلاو زباكت الل

 قو رصم ىف ةيبوروالا ةراحتلل توم ةّميمْلا يف وه رد

 نينطاقلا نيب وروالا لعءاضقو ىطسولا ايقيرفأ و نادوسلا

 مه؟



 و
 ىبغ ضرالا يف هللا ةنانك ىصالل ىف تناك رصم نأ ©

 نيذلا زيلكت الا دارفاو . ةيغاطلا ممالل اربق لازال كلذك 1

 حمراتل ا نأ نوفر علو 0 لبمت 1 لعنومكح

 رسوم َّى زياكن :الا ماود ل ذأ 3 000 ربعما "الو ددحتل

 نا » هتاناطخ ىدحا 0 0 ) دروللا لاق

 وه ريتعيلف )» يمظعلا كلاملا تارخ بلمس يف عمطلا ةتساس

 ةلاعلا ةيكشلطلا هد اتسج اناط ر ساو

 هش لما هرشو عمط هاش 2 َّق 5 طب 2 همام ناف

 نك ءىدتد قرف ل اا ىلا 0 يد ال ع

 10 لمعتو حاصلا ءاحرلا نما 3 - سل ةردكب

 ىلا الو اهدبعتست ىتلا مالا وقح ىلا ةتفتلم ريغ ضرغلا
 22 ابد ابليسا ىلا 0 لا الكا ماع ابطمس) يتلا بئاصملا

 ) ل هر ا راطخا ( ةلاسو ف نبأ دعلو

 انحضواو رصمىف زياكت الا ءاّمب نعجيتنت ىتلا ةريطخلا مئاتنلا

 5ه ةراطخلا ن ه4 سادس 5 7-5 ةلج ل رصدللا ذاع ءا 5 نا
 ب
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 ةيرصملا ةلخشلا قام 00 عم
 و

 اهدي عولب ن 6 يقرع [ةلكشللا ف قا أمسي دج 6م

 : علا تناحو ةيساتملا فورظلا تءاج اذا:الا نوكي ال

 "12 ام فا ىف اناملا تارعتسم ناف كلذ نع اضف

 يف لينلا دالب تمقو اذا ميظع رطخ 0 معآ

 او ضامو اننا
 م

 ْ و ةيقيرفا حاتفم رصم ناف . امل اكدم تراصو

 0ر1 اهيك النا ةلودلا ناي ةفاك مالا نارذني اهرضاحو

 0 | 11 اسس ىف ووك نط لودلا ىوثا

 نيملاعلا

 00 داوم ردالا  لئاسلا ينك تسبل رضم ةلكسف

 ندعي 0 رصدعلا اذه ةنساتس ف ىركلا ةلضعملا نع لذ

 00015 2و1 كيتالم هر زاو عمى[ رتاكنا مدقت ءارقلا

 . اهسفن ةيرصللا ةلّكسملا رهوج. لع اقلظم رثؤيال كلذدف

 نييالم ةمالثؤأ صاخشأ ةثالثث ندم ىف زلكن الا ناكءاوسو

 طلال الك ةطلسلا تاجر وز ةطاس ريش اوناك ءاوتشو

 ا | م ىف زياكت الا ددعةلق اهيلع رثؤيال ةدحاو



 00000 ديوي ؟انان و
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 0 + دامتعالا, اورغاظت وإ -.اودتعاوا الأ 1

 1 كب ءالحلا 7 ىلا ناو ةيواشتر ذ ةلكسم هل رضا هلا

 الا 000 ف ىللأ سايس 2 3 ) ةمدخ

 امناوةيواسن رفةلثسم ةبرصلاةلئسلارعتمت ايناملا نب ىل حرصو

 اشرف ةدعاسم ىلع ارتاكنا ةدعاسم لضفت كلذل

 نم نيريثكلا ناهذأ ىف خسارلا دسافلا داتتعالا اذهو

 آد الل ةدعاسم بابسأ هأ نم كرعتالو وه نيالا

 لك ةيلعلا ةلودلا دضعت ةينالثالا ةبيابسلا ىر انش 0

 ف اسءاسدو ارتاكنا يعاسم 0 لع اهدعاستو ديضعتلا

 ةرصت ابق ةسايسلا هده ير ناو

 ةلثسملاب ةطبت ص ريغ ةرصللا هلئسملا ناك !! رصم ىف ارتاكت ال

 ::ةناملا ةلوذلا نم ءزجب تيسير ناك

 مدختال ةي ياللا حاملا نب عوج نأ كعب هنكللو

 مم ايناملا تاقالعناف . ةناهللا ِ رم ىف ةيزياكن الا طاصملا

 موبلك دادزت 0 لب يذ 00 3 6
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 لع ةياعلا ةلودلا ريو ارتلكنا نيبو اهب ةوادعلا قاخلو

 001 تالذلو ا رتاكنا دح اهلامسأ لع :لسلاو انناملا ةافاصم

 0 دلل فلاجلا لود تيبو !ريثك زصعق راكنالا

 نوع ءاهد نم ناكو :٠ كما 0 بوق 1 الر وط

 ةبحلاو هدرا دار طار اللطا ارعدج 0 ايناطإ

 د 5 اهومقداو رخ الا رحبلا ءظاوش ني اهودلسو

 اهشويج تمزوما امو .رصم يف مم دءاسلترطضاف راهتسالا

 ب تعافانأملاب اعلاحام هوا رتاكناب تثاغتسا ضانحالا ءامأ

 مذاقن او ني هللاطالا ةدعاسل ليلا تر ,هاظنو صالاب ارتلكنا

 ةرصن >< ةلهند هل 0 لع ةيرصلا ةموكملا تريجو

 211 عي واردلاو شانحتالا عيدعأ 000 الاطبإ

 ءايعالا ىف ةلكنا :تحافا ةيزياكت الا ةسايسلا ءاهدبو

 تممحو ردم ةل 5سم قام ةةيلح ياا 9 اطباو 0 قتلودوايناملا لع

 ةس أيسلا لاجر | 2 'اطي رب سا وس مهفأ دقو 5 اسناما 1

 اا 116 دمع لع ءالتسالا ىوت اسثرف نإ ةيئاملالا
 : ليطابالا لي عدلا .: أمم يه تحارخ اذا 1 0
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 نم برمتلاب اسرفل نيعضاخلا نيملسملا ةلاهساو ةيناطاسلا

 ةيلعلا ةلودلا قوقمح مارب>او ناطاسلا ةلالج

 اطاسلا ةلالج عانقا ف ايسورلاو اسنرف تحج دقو
 (فاودتمورد ) ةدهاعم رارضاو ارئاكنا ةبن ءوسل مظعالا

 بودنلا رداغو ةدهاعملا هذه لع ق.دصتلا هتلالح ضفرف

 ةردحول ىلإ ادتاع ةناتسالا ىررس

 ماع ىاآلا صم. ناشي تاراخع كلذ هه تندم ل
 هده ى ةحارصد ضفر. يرويسلاس دروللا نكلو ار

 8 يم نع ءالخلا لح 0 ةرملا

1 

 ةبردللا لع ا فراح دق ا اذا 2 5

 دقو.ىنالثلا تفاعلا كود لع 0 املاطبأو اسلاو | ملا لع

 نأ رضمل نك الا لالخ ده ( 00 حرص

 أاهدونح كارا اك حصن ىذلا وه ) تاراعدلا) سال

 لالتما نأ يرينا( كرامه ر سبات لسا
 نرروللاو شان الا ملل نع ار# لدكو رد زءاكن الا



 9غ
 أم تملع ام اسنرف نكلو . الع مظعالا ناطلسلا ةلالج

 تناعتساو ةضراعملا لك اهلعزاطاسااةلالج قيدصت فت ذراع

 ىه هذهو . ةيناطلسلا ةريذأا ىدل امدعاسم ىلع ايسورلاب

 0000 2 اواو انيرق ايف تنفق ىلا قوالا ةرلل

 . نيلرب رعؤم دعن ةيسايس

 اسارف ةيجراخ ريزو ( سن ارولف ) ويسملا لسرا دقو

 ةفاقتانأ هف , نابأ جراما يف اسنرفءارغسل اروشنم ذئتقو

 ا لداحل ما ا رتكتا لالحا نحت ( فلودتمو زد)

 اصوصخ تءاش تمل قالقلاو تابارطضالا قاخ اهنكع هنأ ذا

 "1 اا ددع نإ ناناو . هناك لازال ةيادوملا ةلكسملا ناو

 00 انتو 2 دق نع ةلملا ةلودلا ةطلس وح :اهنأش نم

 !( نيشارولف ) وسملا لوق روش ءاده

 رحبلا ىف ةيمالسا ةلود انتنصل ( اسرف ىا) انناو »

 مراسل 11 ةئاج قود ساسلا اذيآ لبقتال طسوتلا ضيبالا

 . تناكف .« ادج ةرطخ ةجيتتاذز وكيس اسملا اذه ناف.مظعالا
 ةرضلا قوقح مارتحا ىلا ىرت ( سناوولف ) وْيسملا ةسايس
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 ةيواشت ثلا ةموكلاو ةئاملا ةموك شا ت0

 ةعركملا اتنأس ةردنول ىلا[ تفردتمو رد 7

 ةردبول ةزازو اميتاجاف وسلا !كسه ديكتالا

 عم ةراخملل ةناتسالا ىلا ( فاودنمورد ) ريسلا لاسراب

 نا( تلو ) نيسلا لطوالو .ةائاس يالا 7

 ةموكسلا لع درع ١/مخ1ا/مأع ىف كلذ ناكو - ةناتسالا

 رك اسعلا ءالخلا نمضتتت رصم نأشب ةيفافتا عورشم ةيكرتلا

 ف ىأ )امدح مأع رع ننس تنام دعب ايم ةيزياكذ الأ

 اتالخأ لبق لصح ول هلا. طرق لع نكشو( 1

 دونات يَقِب لالتحالا رارمتساىلا وعدن رصم ىف بارطضا

 رض ىف لصح اذا.هناو لالتحالا ىمأ ليطأو 2
 ىاوا ناحيه ىا اهنم ةيزيلكنالا ركاسسلا حورد

 يف قألا اهاوس نود اهدحو ارتاكن ال نوكي بارطضا

 ردم ىلا اهدونج لاسرا

 املع يغماو ةيقافتالا هذه ةيلعلا ةلودلا تلبق دقو

 قيدصل اللا قس و 4 ماع وام او َْق مظعالا ردصلا



 “لقي

 اهررغلو ايسورلا دض اهعمقافتا دقعىلعلمعلاو | ملكنا لا

 اذه دقد لبقت تح رصم نع ءالجال ةدعتسم | 0 | 0

 ١ وس ا رتاكن او ايدورلا ني فالملا نكلو .

 تقفتاوةءاتسالاب ( فاودنمورد ) ريسلا دوجو ءانثأ 0

 ىلع ايسورلا ءالبتسا لع محو مأع ريمتبس ٠١ يف ناتلودلا

 ىلا « راقفلايذ » و « قاحسوريم » كرو « هةجدنلا »

 000 .رعز ثلا ةرومام كلذي تيناق : ناتنانقألا

 000 ةناملا ةصانلا فب ىف هكلو ةاتسالا ىف
 ا اا تسلا ةقو ا رتكلا طا رغأ ةقفح ريظنالا

 رصم ىلا هتيحصت لاع ىنامع بودنم لاسرا ىلع :ةنامعلا

 ذئدعب ضرعت كارتشالاب ةيقافتا مضوو ًاعم اهلاوحأ ةساردل
 | اود دم ىلا رتاس.. الح قيدصتلل انتلكتاو ايكرت لع

 ودب ؛ههح ماع لوط هلطاع ذخأو (اشاب راتخم ) ىزاغلا

 ا( دا كا ريمؤدللا كرو ةودنول ىلإ هك ذاع مل ةدئاف
 ئ يلع اليلج اري رمت ( اشاب راتخم ) ىزاغلا ةلود كت دنع 9 دقو

 1 نادوسلا دادرتساو ىرصملا شيلا مظنت



00 

 ةرلاةيلهالا ةءرصلا ةموكملا ةءاعر تحن « تقو لك ىفو

 ٠ زياكنالا ىدناب فانز ةيرصم ةيموكج ناعو

 اءوروأ ىل 1 اًءاسملا مأ نم نه نييوسلا ثا

 ىنايناملا مدقت ناو . اهلح ىلع لمعلاو رصم ةلئسمل تافثلالا

 ياو تالا نأ ريالا نذل فانا راشتتاو رايعتسالا

 امامها لودلا 0 نر نأ: ليفتسل ١!ىةلودلا هده ىلع 2

 نم ةزيزعلا اندالب صيلخ لع المع اهرتك او رصم 1-1

 زياكتالا رين تح

 انكر اوعدخ 3 ىلع هدد ماع 8 زياكنالا لمح دفا

 . اهوعفتل نأ نودي ايسورلا دض امم اوءفتتيو ةديددج ةرم

 بيس ايسورلاو ازتلكتا نيب فالثلا دما الا
 ةناتبسالا ىلا ىروتسلاس ةروللا لسوأ ناتسازس 10

 ىلاءلا بابلا م. قافتا دع ةجحب ( فاودنمورد ) ريسلا |

 دهم ناك :رمدلا ةلئبسملا دمع هيف لحن ر مودم داش ْ

 اكر ةلاعسا وه( فلودنمور 3 ( ريسلا 5 رو ن< كَ يلا



١. 

 0007 ةسللا لع ضرعو حارتقالا اذسه ضفر ارتلكنا
 ذيفنتب ( ةذفانلاةملكلاامف زيلكت الل ىتلا ) ةءرصملا ةموكملا

 ند وسلا ةانقنب صقخلا لوذلا رارقلا اذه

 لعج ىلودلا رارقلا ديفا ةفيرط ىف فالتخالا اذهو

  دملا هذه دنع تفقو ةلذسملا نال ران انغلم ةنحالا لمع

 0 ىزياكنالا بوددزلا حارتقا نم م ايلح ءىراقال حضتيو

 نس وسلا ةايق لعام رس دم ددرب ا وا ةلودلا ةنحالا

 ةلودلا دم بترا تفو اضاعنسأو ةنزياكلا ةعر ان

 000 ل لكنا هئلع اموءاهمب رح قنوكم ىلا لودلا وأ

 ويسمل قباسلا اهدعو عم ةيبارعلا ثداوملا مابا نسوسلا

 عر 0 ادبع مرتحم ال ارنا نأ لع نان حضوأب لدي

 قاثيااو دبعلا ةمرح كاهنا اهتحاصم تضتقا قم اتاثيم

 ]الدوا راح نمات نا ةيوروإلا لودلل نكع ال هناو

 امان الاعيلسو رصمتررح اذا الا سووسلا ةاندب نيك الا

 أهلا أهدونح 3 م ا م ) نسل يد (

 ةلود لكل أوف رورملا هنرحو قيل ا دا.م> 0( تاءعحو



 00 ع م

7-- 

 لال ديدش روع ف اا ةيرصملا ةموكحلا 2 1 0

 تابهنإلا نم نييالم ةعسن غلبم ادهم ماع يف تضرتقا

 كارتشالل ةيبوروالا لودلا ةيزياكت الا ةموكملا تعدو

 هنود هن كلضدس د يف هلال ةلئسأأ ريرم" يف ابعم

 ف:رراصم ل_ءج 1846 ماع سرام ١٠7 يف تررقو ةردنولب

 تارا نم نيدالم هسمخ مأع لك ىف ةيرصملا تارادالا

 قى شوراس ىرخا ةلود ةنطل دمع: لود

 لع نينا وسلا كاف لح 50 ] ةسفن اممم ماع سرام م

 لك فد ةلود لكل اف رورلا هش رخ نيرشد هايل

 ةلكسملا ف تاوادنو سران:يف ةيلودلا ةندالا ته

 انساح تمتخو دابلا لع سوبا هاتف لمح لك 2007

 . ةدحاو ةطقن ىلع قفتت ! اهنكلو دهم ماع وينو ٠ ىف

 ةذ>الا ىلع ضرع اسنرف بودنف . اهرارق ديفا ةقيرط ىه 3

 . لك نم نييودنم نم ةاكشم ةنحاب رارقلا اذه ذيفنت ةطانا

 ف راشنا يار هزوك قرص تندف نمو ىظعلا لودلا

 بودنم نكلو .يتامءبودنم ةسائو م ةنحالا هده لعجو

6 
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 ا ردا نات قئاتلاو دهاوشلا هيدكت لوق وهو

 بزألاو .ةيرصلا ةيلاملا ىلع ةيلودلا ةبقارأا لوبق نوضفر

 ناسا ذيرت ال هنا ةصرف لك ف ناعن نك ةسم ىنارعلا

 كانه ناك اذاو . ةئانثلا ةبقارأا لبقي هناو نينئادلا قوقح

 ناف رسم ىف ارتاكنا ءاّمِب ىف وهف نينئادلا ماصم ىلع رطخ

 ةموكملا ةطساو اهدد د عطو اك ا ما عا بعام

 يف هب عافتالل نيدلا قودنص كا نم ءّرج ىلع ةيرضلا

 16 2 جام دع ةئاث هدرت نأ ترطضاو ةينادودلا ةلبلا

 ةامحو نونئادلا قّدحم تأ دعب نكلو . ةطلتخلا ك احا

 ابااصم 0 ارتاكنا نا نم سدطارقلا

 امرا امو امسايس ليهسفف مهطاصم ىحضن اماو

0 

 0007 دارك نإ ىيسام ءعراقلا ىأر
 )0 010 ةاهارلا هن دل هذه تكرو ةيردكسالا

 ركلات 0 را الا نراخلا تييف»- صوفعألاو

 ىف لكن الا لوخد دعب ةلئاطلا تاضيوعتلا مفدل ةيرمعلا
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 اهريغ نود ارتاكنا ىهاعا

 ني رصلا نأ طوروأ لك ىف !رتاك 1 تعاشأ 0-2

 ءابك اناوسلو و مدالب ر 1 مامز مالتسالنوحاصإ ال موق

 ةدعاسمو هب وهل ةحاح ق مماو مهسقتا موس 1 وكح نال

 نيدرضلا لع ابعفشل ارتاكت ا نا يأ . يديك اد

 نييرصلانودرطيواهروسأ نورت رصم ف امنا

 ةلاعلا دبع ف رخو خرا ناو ! تارادالاو فئاظولا نم

 ةءافك مدع ىوعدل ةضحادلا نيهاربلاب *ىلذ ةيودسخلا

 امرادا اوبنترو اهومظن نيذلا م رصم ءانبأ ناف نييرصملا

 اوملعت نيذلاو . ى زياكا الا لال-تحالا لبق اهمامز اوداقو

 نيذلا نم ريثكب رثك أةلاع الو مرصع ءانبأ نم اوذهلو
 ايوروأ تلصف موب ايي رصو ايراغلب ءانبأ نم نيماعتم اوناك

 ىب دقو .اطالعتسا تدطإو ةيلاةلولا 00 تاه
 نينئادلا عاصم نا وعل مدعىوعد ىلع زيلكتالا

 لالتحالا ىف ناو اهئاننال رصم تماس اذا رت

 ٍْ حاصلا هذه ةلاعرل ةنامض نسحأو ةلافك ريخ ىزالكنالا



 ادسنو العشا ةيرضلا

 001 1 انازخ نادوسلا تلمح ارتلكتا ناف ةلجلابو

 000 تار الك تاءارطخألاو لقالقلا هنم جرخم 0

 موزلال د د23 بما نمالا نب تيدون الكو كالذل

 ىريلكت الالالتحالل

 ا ثم ره نيملسلا دض اوروأ حالس ناك الو

 ا د نيالا داب اوروأ لع اًئاد لوهت ا رتلكنا تناك
 ٠ اذا لك ىفتعاذأ اهماف امحاح كاد خب مقا الك ندلا ّق

 ْ أو نييحسملا دص ةروثلا مايعلل لو زفحتم نيد رصلملا ناب

 ظ را تح الأ ماودب ا روم 8 نسورو هال كو

 ١  اهضحديو م خيران | مهن هل اس هباشو ىهو 00

 ' مارك او لادتعالاو لهاستلا نم نس ريع نع رمد ف

 بع اوكد لا ةيردتكمالا ةحدمو : ل و ءاب رغلا

 نع ارض ادنعى :. دلا تبصعتلا ا هنز لك 1 لا

 | حراتلا ىف ع ليحتساو اب م لك ا ةرك يه 1

0 6 

 10 لب ةحئدللا 52 هيلو وادم: كنا ا لع قل 3



 0-0-2 كه

 مادعاود 5 كدا دا 58 :اطير . سأ ودم أر ةززعلا

 تاما اناير 9 5 أ ن.هرصم نامرحو هو ءالذد

 ىف رصم تدففو تمزه د اعزه اوريدو نادوسلا لا

 ءادعالا اهدونح 3 افلا ليما نم 0 نيس ثالث

 اراهح 0 ةموؤشملا تالا هاه نم 1 نذلاو

 يرصلملا شحال ةيلكتالا داوقلا اماع را ىلا ةطللا ناب

 هطوقسو ةع زها نودصي| وناك مما لعامف برال ةلالد 3

 شواردلا ةضبق ىف

 خاس ريرقت ةيرصملا ةموكلا نم زيلكنالا بلط دقو

 ممدحاصم 6 ثنح 5 ماعر .انيإ ف نع ناد ولا :

 0 2 ت3 ضر ها 0-0

 . روم نع 00 لصف ورق ىذلا ) اشار رابوت ( ا ش

 نادوسلا ىلع ةل+ رييست ةيزيلكت الا ةحلصملا تضتقا املو

 درعا اذ را و كلد 5 1 هلك دادس ْغ

 ةلئسملاو ةينراووسلا ةلكسللا داد ت12 عم ةيراكن الا



 كا

 ماودلا ىلع نونوكيسو رهدلا دنأ هئالو ىلع نوظفاحيس

 01 قودح لع زيلكتالا ىدتا: اكو را اا

 هشرعب نببرصملا قلعت دادزا ىلاعلا هما مهتهارك اورهظأو

 عيفرلا هبانمل صالخالا ممدئفا نم نكعو

 عوبر ىلا مالسلاو نمالا ةداعا نا ارتاكنا تارراخلو
 لالتحالادءباهملاطتسانوروأ ناو لي وط نمزل جاتحمال رصم
 اد 0 اطرح لوطل ةيادويبلا ةلئسملا تقلخ ءاليللاب

 فرع دقو . لقالهلاو تابارطضالا نازخ نادوسلا قبيلو

 000 د( اا ل عامنا زدنا. لصفلا اذه لوا نم ءىراشلا

 رصحن مهمفيلظ و تن اف نادوسلا لع 0 0 ضع

 نيبرصلا نم نييناد وسلا ريفاتو با رطضالا ىعاود دانا ىف

 يف ناجرملاو ةروثلا روذب مم دأب اوتلأف 1

 اا ارملة روثلا تما يح ايف رص« لاع نادوتلا

 نايصعلا ةبار نادوسلا مفرف زيلكن الا اهلخدو اندالإ لا ا
 0 رسوم ِف ناك اف : ارتاكنا ا اة هحو َّى

 اندالبل زيلكن الا لالتحا تقو ءادشالا ةيرصملا دونملا نم
 00 ةالس لراس + ©



 “ لافي

 ايلاطم ءاح ثيح ( قاتلا اشاب ىملح سافر نا

 0-00 000 هتمأ نوتح هسه ة مرد

 حيبقلا نمطلا|همئانصواهدت ارجناسل ىلعهيلا تهجوو ارتاكتا

 نع 0 مهنمذوب ردي رصم يف زياكت الا راصو

 ةءاساستاو هثارا ةفلاخعو فودحملا ريمالا ةعارك دا

 ةدعاقلا تح. اما هومسل صلخم لك نوبقاعيو مع نلودعسو

 ةهارك وةينط 0 د ١١ اءدالب قف فظوتلل 3

 نكي عاطتسا ام الهاج ةفيظولا بلاط نك

 راك الا نم ةعاسو دشن ند هنا 0 1
 زياكت الا ماق اذكهو . زيزءلل اودغ ةينطؤلل ع ناك

 متاعدديطوو ةبودخلا ةطاسلاةء وهن لعاولمعو مدوعو ءافو

 ىودحملا شرغلا

 عم ةمقتم م هن رمدللا هيدا حاص» ن يلو

 عسم 0 انام ل 1 راصو ةيودخلا حااص

 اودي نا رصم ىب لع لرحتسف هنافاد و ا و لاا

 مما لب ةدحاو ةظأح ( اشاب يماح سابع ) زيزعلا ومس نع



01 

 قاقشلاروذب رذيب هناتسالا يفمهترسامسىلا اوحوأو ةينمرالا

 0 مظعالا ن ١أطاسلا ةلالح نانو 0 ءلا نيب ءاضغيلاو

 ادمنت 0 رخودب زباكتالا ىاسلاتطيخأ ع 00

 ةليدنلا ةديججا هعايصا ل اضه نالز ذملاو ل افلا ا

 " قيرفتال ارتاكنا املدن ىلا ةديدعن' ةميظعلا تادورح لاو

 ويوم مع ند قندلعلا 1 0 هيلعلا ةلودلاو 2م ناب

 ىلع مطاس ليلد ىه مظعالا ناطاسلا ةلالجو مظعملا ويدحلا

 ةييخو روم هم رلاس لسا ةلودلاو ردم نب قافالا 6 3

 ا
 . 2: / 2 8 1 ب 35

 هذعءلو 1 0 دلال لبق 525- 2 دعأو

 - 5 ه < - م ©© . ٍِِ 0

 لان ر حلل ةقرقر م2 دم 00 || ةبوقت ابي 0 لح ل

 : للا ا 0 . مهسعت أي اب دال ا وكم 0 اءوذك مهلعجو

 ةودخلا ة هطا همم |اءده ا كلذ ْ ا أح 0 > روم
| - 0 062 2 

 ' تدرطو زياك ن الا, تارادالاو ملاصملا تالمو اهناكرأ كدو

 | 0 ١1 0 ل 9 نم ني رشلا
2 

١ 
5 
: 

٠, 
03 
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 ١ دل ©

 لادا عن رص ريفتتل مهتءاطتسا يفام اولمع مهناف رصم

 نع ةثف ىلا اوزعوأف . مظعالا ناطلسلا ةلالج نمو ةيلعلا

 لع .ىدطلاب دع 0 الو مهل نطو ال نيذلا ءالخدلا

 ةلودلا لامعأ هبوشتو مظعالا ناطاسلاو ربك الا ةفيلملا ةلالج

 نيذلا نينعاطلا ءالؤه ةك احم اوحمسي ملو . اهلاوحآو ةيلعلا

 ىلع مهنمطب بابسلا مظعأ امديقعو ةيرصلا ةمالا نوبسإ

 ردم ناطلسو مالسالا ةفيلخ

 ريفتت ىف ًادبأ اوحافي ناو اوحلفي ل زلكتالا نكل

 ةتنامملا ةلودلل رصم ىت تك .ةيلعلاةلوذلا نت نا

 َح 00 ةايحلاو مدلاب ج ا نول مح م مظعملا اماطاسلو

 دقو . هاش لج اب هلاك درت موو حاورالا مم مالا ممولق نم

 ٠ دعت ,ءا6 دا لع 0 سايعلا وهّس ىف نييرصللا هللا بهو

 كلذ قّحوةيلعلا ةلودلاو رصمنيب ةلصلا اعد ىوَت رظنلا

 مجأ نيينامملا ةيغبو مهسبأ ةركب نع نيبرصملا ىنامأ 0

 زياكن لاق ىتح نآشلا ملا هناطاسل هصالخأ سابعل ا ربظأ
 ةلكسملا اوماخو اهدالب لك يفةلودلادضسناسدلا اوسدوامماعا



 1000 ا ا ابي لا يي لاا

1. 

 مهللاصمو مهقوّمح ىلع تاق 0 ةفصب ( هللا ردقال )

 00 || دع راج قوردنها ىف ايطخو» ءاضق دشا

 تفل ردم َّق ةدم>ولا ةماكا 4 هيحاص تراص اذا 38 | املج

 يبوروأ للك تمرحو ادالب ف امادراوو انوروا 0
1 :2 8 

 هفرعا صاوهو ها 0 ءىط نا لع تك ١١ و هشدعملا

 لوألا نيسلا ىف ارتكنا تناك دقو رصم:ق باخالا لك

 ايناملا لع ةبرصللا ةلئسملا يف دامعالا لك ةدمتعم لالتحالل

 5 مارتاكنا نا ةريخالا مايالا
 األ

2. 

 وه تذر ,ع هل اودلا هذه نكسلو

 ناةيراحتلاو هيعانصلا اهآاصم اماع تغقدقو الة ودعرب ع فز 82

 كذاك رافتس الا فانا ءامدقتناو 9 رغ لكيفوذإب قاهسف انت

 نيب ةواذعلا لميس ه.افةيرصعلا ةسايسلا ثداوح م

 رو شعب نمو: ةرمتسم ةدددش ةيوق رصم يف اينالاو ارتلكنا

 ارتاكنا نا دّقتعي نيبوروالا نم د مويلا 2 مف

 دايدزاواندالب يف اهءاقب ناو ةيبوروالا اصلار صم ف مدخل

 اورو نارضت ال امتطلسو اهذوت

 فانوروا ذوفت لتمل مميانع اوبحو زياكنالا نا مو
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 06 لتقو هور لك مده. الوأ ايدام

 00 ىزيلكنا ريغ » ا ا

 مظعالا ناطاسلا ةلالل ىونعملا ذوفنلا لتق .ايناث

 0 ايش ةيلدلا ةلودلا ردم طار ا طار مطقو رسم

 لع ءاليتسالاو هتطلس ودخلا بانحلا بلس

 ةيمالا تالا نم نييرسلا ةراعو د ا

 مهم اكم زياكن الا نييعلو

 بايسالا داجياو رضم ىف بارطضالا قلخ . اعبار

 ل ماودلةبجوملا

 نيب رصملا ىلع ايوروأ ىف بيذاكالاو مثالا يشن . اسماخ

 رصف قال رد قومح لع اركلكلا د

 لع تامسو اهلوق لكد حاصملا ىف نييواسنرفلا تدراطو

 ةيزيلكذ الا ةغذللا رشلو سرادملا ىف ةيواست رفلا ةغالا فاعضا

 ىلع كلذك تدنعا .لب اسذرف ذوفت لع ءادتءالا ابنك لو

 تروظاوندلا ودمى ةح د ااطاح ها وو
 رضم لع تلرتسا اذااهنا نييطارلا ةلخحو نيتتادلا 01
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 ِ: ا ا

 ايورواساوسنمو نييرصلمل ىم نوريثكلا رتغا دقو

0 39 2 9 2 | 3 

 دوعولاو ةليمجأ تاحن رصتلا 2-5 لالتخالا أديم 2 مهسفن |

 ةيردنكسالا ةحنذم تريد ىتلا رتلكنا نا اونظو ةحنرصلا

 اها ةعيرطب ةيردنكسالا تبرض ىتلاو لثاسولا لفساب

 َْق رح 20 ا رجحاما قىلاو هفاك مالا سوعن افاعلو خراتلا

 ا ايدارا اقاكو اعادخو 000 ةنارلا تداولا

 لاغمأ نمالثه رصم دض هتامع ىذلا دع ىرشلا عونلل م كه

 ا اممارتحاو | و اهدوعو ف ايقدص لع انا ااه 2ك أهسدن لم

 اهدرعو 301 لع تاهرا رصم ق و املا امعأ 0

 ادامرو ا العال ار ل لالا هنن :اعلا اهدوب عو ةحرب هلا

 اسلم ذل دونر ل0 «عأ فو ١ 0-0-0 ا ثاعأ يف هتملا

 اا در تاراش نأ لع ةفسألا اندالب ف
 انك ىتاا ( ةيناطيربلا ةمالا مامم ) و ( ةكلملا ةلالج جات ) و

 هينا اهولمعتس أ اناطير نا ول حصل هل امسح

 3 000 دا هيل ردن قلاتكتا تسا دق نوتلاو
7” 
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 باتكلا وه ةليخا تا رصتلا ةناه نم 2 مصل نو

 امك ماع راش ىف ( نوتسدالغ ) رتدملا, ىلا هن ثنعن ىذلا

 : 4 لاقو

 انيلع بجي هنا امئاد يهو طق ريغتت مل اهماف ىنارا امأ »

 رسوم ةدناف قو فار لكب او 0 كعلا رسوم 31 نأ

 اا هلحا نم يذلا لمعلا اه

 نيس دنم أو 56 | أم لع ره م نع ءالحلا نمز ناو

 نايك اة ىصنم قت اكو

 :ةيبلا(ةيرصلا) لكلا هذه ةيوس ىلا
 ارتلكلا اين ذ نيمس) نرحضداو وسما #00

 طخ 0 نا ريغ لما 8 اق ماع ف ( دثنقو

 ىال فردا سلو : كاذ ذا انااا مظع 2 ةدحاو ةوطخ.

 0027 قاس

 ناكل اذه فهم (نويسدالل) سلا

 ةلحلأ نم يذلا لمعلا 0 ىأ فاو دق ءالملا نمز ا

 تدل 1 ا ذالق ناس دف 7 دف رض ارتاكما فد
 ََ 9 ١
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 000772 اهرومأ نورد ابلهأل .دالبلا تكر اهيرومام

 ا نأ دا 0 تناكلا ن ناو: د لخادب لوددو 8

 ادور ردم 0 ايار انلكنا ةرازو تك
 00 ادد ىعيملا الل ةزيرملا اندالب نع ءالطاب ةينللا
 1 0 » دوللا ماق ةرم ا د وعلا هدهمو

 نأب ابك ملاعلا ملأ 0 5 نم عمسم ىلع اودانو هلاثمأ و

 ف رشلا اذه ناو ردم نع ءالتلا ىفتع ارتاكنا فرش

 مامز , ةيمياسلاو عدالب نييرصملا ءأل طعان اللا يسال عفر »ل

 ا رك 1 لاجر فو سرع نم 07 ايف رومالا

 ىةناسالاو ةندلا لومدخ اعا ممل لع نيملاعلا د و

 ةسساس مسسقأ ةرم نم كو . ررقم سمأ ءاللا او

 لام نأ ةكللا ةلالج جاتبو ىتاطيربلا فرشلاب ايناطير

 دالب نم ةجراخ ةيزياكن الا دونملا ناو نيبرمدءال رمدم

 5و . ريمالا زك رم ديطوو اهف نمالا بابتتسا دعب للا

 كالا نا ”» نانرلا ةنزودل ( نوتسدالغ ) رتسأ|.لاق ةرهن
03 03 

 « لجاو فرثا ايناطيرب 0 ءاذولا نكلو ليمج عى 2



 ا

 يضم سع رضم رزغ نسع ءوبس لك رردلا لح ا

 ةدفاملابمأ اذ. ن الا يخف ىطوات زعل سل

 ةمالل ىاا: يزل اذمل ىقللا سميا لس روم

 ىذلا ( يناثلا اشاب ىملح ,سانع) ودملاومش وه - اياك

 ةرك نع ةمالا هيو رصم داب ىف ةنطولا فطار
77 

0 

 0 52 قا كاد قوو نييرصأأ لع بجو

 دقو .ةين معلا ةنطاسلاب مهطيرت ىتلا ةديك الا ةطبارلاب كلسمتتلا

 د ناسا َى لبق بجاولا اذه مظعملا ودحلا ومس كردا

 بولق كالدب المو ةناعلا ةلودلاو رم لا ةلصلا 0

 ززعلا نطولا ةاحم يفو ليضتسملا يف المأ نيد
2 

 اهوارزوو انناوتس نلعا ىدح روم ارتاكنا ا ا

 أو ةياطرلا ةلودلا هي ير ال تفقه لدا ا

 ماعد ديطوتل لينلا ىداو ىلإ اهدونج تار اماو دع

 تعا قماهناو ةيرصلا ةمالا تاش ةدراو ىو ا
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 بيسو مالا عايض بيس قاقشلا نأ ىه ةيبارعلا ثداوملا

 " هك ارطلو ىنارعلا 00 امشلا الولف اهرامد

 0 كمر هلا قاكشلا الواو ةيازرعل تداولا تي

 نا تتارلا تركب ( انا ىف ] هلروفلاو

 ناطاسلا ةلالح نيب قامشلاالولو .صالا ىف ارتلكنا تلخادنو

 تمعحش امو ارتاكناب ةيلعلا ةلودلا تقثو ام ا

 زياكن الا ىلا (اشان قيقوت) هل روغتلا كاد انا توا

 آي زاكنالا لدحا ام موؤشملا قامشلا ا و ةلجاب و

 داحمالا لك اودحتي ناك علا تاس ل ند تحجيف

 لاةرساوسو ءالخدلاو فاجالل اوكرتب ال نأو مهنيب اهف

 نحف .مهضعب نيبو مج قامشلو ودب ءادل ال البيس داسفلاو

 مهتوق نع مغرلا ا راك“ ”اناعأ امآ مويلا

 رصمءانبأ ةفاك لع بجيل هنا ؛ ةوقمهملقأ امو

 نع اوعفادب نانو ىلعتلا دشأ 0 اودحلاومسإ 056 نأ

 3 ليلا ةيودملا هنو دات 86 مثرخا ع اونام ولو هتك 0 ْ
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 نييبارعلا دضدرصنب هموق ن ا دج م الف كلذ ىلع مه

 .هنايح لعو 00 هظفاح زيلكل 00 نيب هسنب 3(

 لالتحالا نماملاتم ناك ( اشاب قيفوت ) هلروفغللا اا نأ سر الو

 مق كرك هوعمس نيذلاو مأتلا ةاغ ىذتلكت دا

 2 نأ لقعي ليف الاو . مراتل ءامأ كلذد 0

 0 مياسنب رطاخ بيط نع ىضرب ( يلع دم) ةلالس

 دخؤي 0 0 : ل ا تروتشاةلودل

 ريثك ناك هنا وه هنايح لك ىف ( اشاب قيفوت ) هل روفغلا ىلع هب

 هلو فورطإا تح قيس عكا 7 < لس ليال

 هدارالا ىف مزخلا دب ديد نا وهناك الو ل

 ةرخك راطخأ ند زصم تف

 1 رقل مدع نأ خرؤال لع ردعت هاف كلذ ذ ممو

 مهل ناك نيذلا صاخشالا ىلعو ةيبارعلا ثدوملا 1 احرص

 ترا وا هو مسا رق رس كلانهناف. امفنأش

 نيديدع ن 0 وةمح رو ل لع 5 عت | ا

 نايعلل رهظ: ىتلا ةيخنراتلا ةربعلا نافذ لاح لك ىلعو

)4 



 رد

 قيقحتو مماياغ غولبو رنعم لالتحال اهوءبتأ ىتلا ءارتفالاو

 مييرام
#0 

 ا 11 ىف ةفاك نيانلاو نورصلا .تاتخلأ دقل

 ناك نيذلا صاخشالا ىلع ةيلؤسملا م لأ يدا رك

 كب 'الأعم اقفتم ناك (اشان ىفارع) نأ ل اماَق نش . اهيف دب مهل

 00 وةمذلادقاذ هنطولاتك ا يأ 0 مهميلسل ىلع

 نا ملس ثراكل جلا ناقة رلاا حيمصريغ ها رات رد
 نمو . اريثك عدخناو اريثك لجعت هنأ هيلع ذخْؤي ام ةباغو

 ءىداب نء زيلكن الا عم اثطاوتم ناك ( اش ا ىقوت ) نأ لثاق

 0 د“ نما 0 دسجي مل هنأ, رهاظتي ناكو سمالا
 02 لورق وهو: رجم لداتحال :لكنالا ةوعدد الا يبارعلا

 0 مالا 3 لك ناك ( اشا ١ قيفوي 0 لاف أ 000

 بلا >> | فتن

 > لا .الاقما هئساةلاح الودو:ناكوا 110 احا لكادل

 ء ب ِِء

 نأ ةيزدنكسالا نرد دعب مذا كو ىنجا لخاد ريغب

 9 7 ةدعاسم ةيلعلاةلودلا نآوهب كتتفلا وأ هماخ نوديرب نييبارعلا
1 



1 
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 ساجم تاسلج ًادعاصف مويلا كلذ نم رضحال هتموكح نم

 هيمانثلا ةقارملل ءاغلا نالعالا اده ةقفالا ىف ناكف « راظنلا

 عيطتسيال هدل_->و ىواسنرفلا فقارأاو ةحوز 1 ام

 رجم قاس رف دوف لع امانا تعا كلدنو 00-7

 اهدض ةمادعلا انامعا ق تاد

 نانا 5 هؤاقفرو ( اشاب ىنارع ) لس دقو

 ماما مس ا ترجو ةرهاقلا زياكت الا لوخد دعب ( ول )

 نم نيام (ىنارع) نع نويشادلا نكد ىرك 0

 لع < ذأ كعلو ةعيرببلا ةنأغب ةك احلا ترجو 8 952

 1 ربيعا ودحلا 8 ردص مادعالاب هن دامزو ) ىنارع)

 دغتقو ةيلخادلل ارزو( اشان ضار ( ولتلود ناكو .دن ولا ىنلاب

 ةيلوؤسملا رهظت لو ةعرساا ةءاغب ترج ةك احنا نآيأر اهف
 لزتعاو هءافعسا ءدق هنأرل اذالخ هيبارعلا ثداوما ىنةقيِقملا

 ةرازولا

 لاما تياغو ةنزلا ةيارعلا ثداوطلا ترن كاد

 بذكلاو عادلا ةسايس ىف زياكت الا حلفأو نييرصملا ٠



 5 0ك

 تلبق لب اهملطل ) ةلودلا اهبجي ل رم ل داكحات [فسر ةيعلا

 1 دعب ةناتسالاب ةيلودلا ةنحالا ا كا

 لهو رصم لداحاب ةحللا | الع تملأ ال 1و كلذ تدق

 «نيرفود» دروالا ةرباخ ىف الي وط ايفر ترم ل اجلا ده

 را اهدوتج لاسراب لجعت لو ةيركسع ةيقافتا دمع نأشب
 00 مراد دج رك ||موعدخاوتلكلا ساوس تكرو

 ناف. نأ لك ىفو ةصرف لك ىف هر ا د ا

 رهاظت" نع رضنام لثم نيرهاظلا امئادعاب رضنال ار تاكا

 ةقادصلاب مذ

 الا ودا اردصأةرهالا زياكت تامل دععاو

 | شح ءاشنا ىف زيلكتالا عم قامت الاب عرشو ىرصملا شيلا

 زيلكن الا نم طايض ل 57 نكي ديادج

 ةيقارملا ءاقب 5 1 مهلالتحا دعل زياكن هيلإ يأ ردقو

 " اهعاغلا اوررتف مهضارغأ ىف مهةءاضيو مريس قومي ةانثلا

 ' ربوتكا ٠* يف ىزءاكن الا_قارملانيفلوكريسلا نلعأ كلذلو

 )هلا دراو سعأ ىلع ءانب هنأب » ةيرصملا ةموكحلا هممع ماع



 هدم 8#,

 ير م«ناك ق باسلا ويدخل نا كلذ ىلا نفض اذآو

 هنأو ةيبرحلا مهطخ ىلع مهعم اًمفتم ناك هناو ( ىنارع)

 جرحانكر دأ مريس ىفهداشرال نييرصم اطابض مبعم لسرأ
 ثداوحلا رخا يف (يبارع ) هيلا راص ىذلا فتوأللا

 .ةيثاهنلا ةعزدملا شيملا مازهما لبقو ةيبارعلا

 ردم لالتحا لؤي لازال ىلاعلا بابلا ناكدقو

 تاخد ةيزئاكل 0 نكلو راك مم قافتالاو

 ناعا أ مايأةثالثب فك امم ماع ريمتيسا : ف ةرهاشلا

 هر رة نال بالا[ تضل

 ! ! رمدل ةكرلا

 تع اهماف . ةياعلا  ةلودلا ل ع

 هديصعل امحا صم نم 15 ها كامدع ( ىنارع 2( كيضصعتل أم 1

 ا قلو 2 قل عل ةناط ايلا هرم نوما 1ع

 ةلودلا انوروأ لود تسلك انو املا وش بيجأو كلذ ةلودلا .

 ظ

 ٠

 نانو 000 0 00 نك 0 9 قاف || تاع قاخو 2



 9 *ءر/ تح

 000000003  ترطا ناي لايتثأ ءاجأ ىفو

 ( نيرفود) دروللا عمر اختي يلاعلابابلاناك ايناطيرب دونجو

 افا درج كدب 10 اذه ناكو ةيبرحلا ةققافتالا دمع ىف

 اديدج اطرش موب لك مدقيو. ةينامتلا دونملا رفس ريخأت
 ةرورضد ةلودلا ىلع حليو ةيقافتالا داوم نمةدام موبلك ل

 هانمتم( نيرفود ) دروالا غلب دقو. « ىنارع نايصع نالعا »

 ًاروشنم ١885 ماع ربمتبس ه موب ىف ناطاسلا ةلالج ردصأو

 00000 هلا دونا رمآو «نارع نايصعو هنف ناعا

 ءىرافلا نش الو رومالا نم 0 ىف هعابتا مدعل نيد رصملا

 دا ىبارع) كلذ لبق تدضع ةيلعلا ةلودلا نا

 اراهظا لوالا ىديجلا ناشينلاب هيلعتمعنأ ةيناطلسلاةرضحلا
 ! هنع اهاضرأ

 ةمقاو لبق وديع يذلا  نالعالا اذهذا برر الو

 م 2 كيب نأ 0 0 لك حو عوبسأب نيتالا لكلا

 ًاضادم (ىبارع) نوربتمي اواكم يما ناف ىلاهالاو دونلا

 هتاالح ىذر ائاحو رضم يف ناطاسلا ةلالج قوح نع



 كلتش /١١ ا

 مزاب الف رك ذ 5 الا ثيح هنا ردن ريدم لع ءاليتسالا

 بحي ةفوصوم رياكت الاةلود نأ ىلع ادامءا كلذ دعب ةعفادم

 تققوو مالا نم تتح ىمالاو لادعالا»

 مهتحارو مري رح يفىسسف اهنا كشال دالبلا لهأ راكفأ ىلع

 60 مىظفحو

 هذه [رد امتع ةنهدلا هلع لسا

 ةحدم دع ( اشاب يلارع) فا فيك لءاسشو ةرقفلا

 رذقلا ادهن ركن الا كوطخاالا برض دعنو 3 0

 اهنا :ارتلكنا ةلوذ نع لوس و زلكن الاس تن ناك

 ن“ عافدلل موز ال ناو .لادتع الاؤ ة اجرا بح ةفوصوم

 ىنارع ) ناك لبف + اف ةلخادلا ىه ارتاكنا تمادام رصم

 ةفوصوم ةلودب امثال الع ةردنكسالا ةحذم ريخي 0

 ترض ريش كك له وأ,# لدعلاو ا

 0 لكن الا اباون نسح ىلع اليل 0_0

 مماه دب اوعدخ ناد قغاط ا 0 ا لا نا تا

 ! ىنطولا ب زإ ١لاجرو رصم ْز زعاوءدخناو انمدق ام ايكرت



 0 "١٠١ تح

 ئىراو هج نأتني رح ناك تاصح كلذ عمو (

 امهسينات ىف حرجو اىظع انايث ناشيملا اممف تن نيصاصقلا

 لبقويبورلا اشا ىلع ةداعسل لدبآساف ىبسح اماه او  ةداعد

 11 لا املجاع رك د16 ىيهراتلا ءاشنا 5
 ةيجيوطلا ابعمو ىراوسلا انتجاهو ةيدنهلاو ةيزياكنالا

 كلل 216

 مالظ يف ةلفغ نيحىلعو تراط امي اقم رطل ىلا ىراوسلا

 نيفرطلا نم ةكلبملا ةدايبلاو ةيجوطلا: نارين تلعتشا رجفلا

 ءارو نم أمين وطو ىراوس ةقرف تعا نعاس راكم

 5 ءاعيرالا 2 8 هتتشلو ا أندبس كالد ناكف مو

 ظ كل 0 روع ةيس يمس +0 قفايولا هو 0

 ىراوسو سيلب ىلا لبا نم تبجو نالدخلا اذه لصح
 ظ أشان ع 1-1 ُس تابعت 0 ئم هن رقم لع 1 ل

 || كلا رواو انيكر كانه نمو صاشنا ةظحم ىلا انبجوتف يورلا

 ١ قف هعرج سلم ا ءاضغأ اندجوف رصم ىلا انبجوو ةبدب ل

 0000 ا تالرلا تارضعو ةدابلا تاود
 دير ال نيلكن الا ةلود ناب نميتلاو ةلوادملا دعرو ناودلا



1 
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 2 < وف
 يل 1 0 3 ٠

 ايدصاكر هع

 015 لاو 2 يللا ناب نو ترجح دوو

 لا عطقو اما ماع نا ؟8:مو ةيس و َّى

 ناكو ةيرصلا كالا تسرماف ةحرلا طم
 اده رتتعيلو 5-3 د اشان دشاو ) قداصلا مهشلا مرعم

 ىلا مهنا لصالا ىبكرج هنوك مم هنافنويرصملا مهشلا

 هب ردتكس د1 | ولتح|* لكن لا نأب لع دنع ىبنارع شيج

 نع عافدلل ماقو ةيرصلا دالبلا لوخد ىلع نومزاع مهنآو |

 ةهاركو نييبارعلل ةسك ارحلا ةهارك ايسان زيزعل 3 1

 لتلا ( أشاب ىبا 0 زعو كي هيل رجلا يك

 ةرهاقلا نمةيرصملا رك سبا هور تبا اا كلا ظ

 تمزبما ىح ةعقاولا هده دعب ةليلق مابأ 0 ضع و ا

 ةرهاقلا ىلع زياكتالا راسو ريكلا لا ف

 ىف ريبكسلا لتلا ةمقاو نع (اشان يارع) هركذ اا

 هرفسل قو ةرهاقلا زيلكم الا ءكوده دس هتك يذلا

 : لاق ثرح ىنملل



 ب  ١و.مع د

 موب قد مومعلا س سلح ى ةشقانم ت رج دقو

 لا حرصف هب ردملا 2 ل مأع 0 ا

 ا( لراس نع ا ركنا دمقعت ناب ( نويسدالغ)

 اوروأ لودىلع ةءرصملا ةلئسملا ضرعيسدناو اهف مالسلا ةداعا

 هكا هر اا

 2 وا ودعا هساتخا يا ١٠و ا١ة:موب فو

 2 ) لساو ) لارا راكع هاعام داو دنيعج رود

 نفسلل لهسيل ةيراحتلا 0 هجحو ىف سيوسلا ةانق لافقا

 اهئط اوش لع رتل واهو رورملا 0 ةيرخا

 د01 11 له ( نبل دز بسلا يتحا دقو
 ريح ركنا الو . ام اكش دف 1 جاجتحالا اذنه .نكتلو

. 

 يصصلا تدلع سدوتلا ةانفل ةيزيكن الا دونما لالتحا
38 

 ترضا ىتلا( هينيسارف ) ةرازو ىلع تطخسو هيواسن فلا
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 لود لالتحا لك نمضت. ىلاطيالا بودنلا همدق حارتقا

 ايسورلاو ايناملا تلبقف اتقؤم الالتحا سيوسلا ةانّمل انوروا

 ةاودالالسالودلا وااو را تا . حارتقالا اذه اسلاو

 ترج دقو - اهم ابرقت اهرثك او ةءردملا ةلئسملا ّىف ةيلعلا

 سلا لصفلا زمنا ى اهانكوأ ىلا ةسايسلا لع كد

 الع تضرف > ارتلكنا|مداعاذا اكرر فاس 1

 ةيبرطا .ةمارتلا ضيق ليخأتو اهعسو فام لك دعا
0 

 0 اهدو:+ لسر ل مخالب مأع ترج نه ه2 ا

 هز 6 دوا احا مم؟ ماع 0 ” قو

 ا( رت 2 (سيوسلاو) ةيذع دنملا ند همنا ا

 لالتحاب اهتدعو ايكر نال. سيوملا ةانثا احلالثسا عر ١

 (نيرفود)دروللا ممرباختت ةينامئلا ةموكسملا .تناكو . رصم

 . ايكرتل كرتشلا لالتحالا صوصخل ةيبرح ةيقافتا دقع يف

 ةانق لالتسل لع دئفنع اوروأ لود قاعتا تاو ١0

 ىف دكت د لدادحالا ضفر لعام ماعاجا دج اهتامخو سوسلا

 هيلع ةقفاوملا مدعو



 د ١٠ 1 ع

 دونملا لالتحا لبقتال ارتاكنا نب ةيلعلا ةلودلا غالب ىلع
 00 ا اعار ناطالا ةلالج ردصأ اذا الآ رضا ةكرتلا

 0 دعلو هبزحو ىنارع تعحش ا دعل ىف ! « ىبارع

 ىنطولا بزملا عيجشتب ةرلا دعب ةرملا ايكرت ىلات ةعوأ

 000 2 نامع نط نإتةئلملا ةلودلا تلاس هنيئرو
 اا 0 واس لاريمالا ىلا ودللا نك هس تقولا

 تاطايتحالا لكذخأيو سيوسلا ةانق لالتحاب هيف هل مس

 ويسلا تاكو . هيلا لوصولا نم نييبارملا عنه ةيرورضلا

 لالتحا مدعي «اشاب ىبارع» دعو دق « سيسلىد »

 هن تلطوأ 2 رص 1 ءاو نسب ىدتلا :ةادعل ةيزياكن الا دوا

 2( الا مدعو هل ةنرمدلا دوا لالا مدع كالذ لباقم

 ( 0 يد ١ وسلا بط ( اذا ىنازع) ليقف ةياع

 ىد ) دعو ءافو هانقلا كداتدبا نودتم زباكن الا نا نظو

 ديف رمأ لك اونأي نا ممناداعنم زيلكت الا نكلو (سبسل

 ! ةيناملا مهناعأو ةحمرصلا مدوعو ةفلاخم كلذ ىف ناك ولو

 ىف اليوط تشقانت اهناف ةناتسالاب ةيلودلا ةنجالا امأ



 م ١٠١١

 (هينيسزرف» ةسايسراودد: مهلك ءدحا ودعا دحاو ءايطخلا ماقف

 عا رتقالا ىلط « هينيسررف » ويسملا ررك ةشقاذملا ءاهثا دعو

 بد ديص انررص الة ناعاب للا رقاق ةموك 0

 «ةيئيسل رق » ويسملا كلذي طّمسو ةرازولا هتف” مدع ىلع و

 هيل ىواسأرفلا باونلا ساحم ناكاوأو : ةيرازو ءاضعاو

 2 ع

 برض لبق اهطقساو اسارس ىن « هينيسورف » ةرازو لع

 أن 5 رحف اهئاصم نم رحم تى تاك هد

1 6 5 - 

 ( هينيسارف ) ويسملا كر سلخما نا الا . ةرفاظ ةمزالا نم

 همدخ لجا ارتاكنا أم مدخ ءاق رج هساننما دا عب ١ هنكلو
 5. 3 ٍِء

 . مج اررضلا رسومو اسذرف م رصاو

 3 3 7 5 4 ِء

 عالج ةناتسالا» ةيلودلا ةنحالا ةيلعلا ةلودلا تنلعا دقو

 انعةيزناكت الا رك اسلايعنلخ ظرتشتا كو

 ( نيرفود) دروللا باجاف - اهلا ةيكرتلا دونما لوصو دنع



 د وود

 تاطلا اذه ىف رظنال ةنل ساجلا نيمف سيوسلا ةانق ةبامخل

 0 1 نيج رزق مدقتو ةموكملا مم ةئقانلاو

 2 0 رييج روز ( كاريم دا 3 ا و املتخ « هيئيسلرف »

 ىرب وه ناكف . سوسلا :ه لالتحا نأشب ة 0 حيبلا 2

 ناقلا + طاغلا:الا لتال نا بجي ةيواسن رفلا دونملا نا

 ل دادعا ةراوزرج ىرب ةيوأس ملأ هب , رحبلا رزو ناك و كايملل

 ىتااةنحالا تملع املو . « قيزاقزلا » ةنيدمل هءواسن رفلا 5

 را وسلا ةانق لداتحلا 2 هساردل با وتلا سلاح اع

 فيلكت ضرت مابوروأ نآبو ىأرلا ىف نيريزولا فالتخاب

 را ردا ايكو ءانقلا كدلك: رتكتاو اسكرف

 ترهاظأو فصنو نييالم ةمستلا غلبم ريرقت تضفر |ىلامعأ

 . امسايسو ةرازولا هطخ ىلع اهةفاوم مدع اذه اهضفر

 هيمو ىواسن رملا ةماوثلا- ساحم قف ةقفقاإلا تراداملو

 مق فصنو نييالم ةعسنلا غلبم ب تاط لع مخ ماع ويلو

 يلا هب 7 ةيرصللا ةلكتيمل ف ةسام 22 « ه.ايدزد رق » ويسلم

 ةرازولا هتف نالعا ساحلا لأ اق 7 امديمنم ءىراعلا اهفرع



 فيندةؤشاو يت وشالا)]

 ىودحو م كا يلا 0 كك نع ةراع وهو ويلو

 لوبق نعام ءىب ع 2 0 رحم ل ا ناك مهم الوادم ف لوذلا

 كدعل يع 5 رسوم لالتحاب امل لودلا فكن ايضفر وأ ةلودلا

 مهعملا رتش الا تاق هرج اءاسعأ عم كاريس تس 3

 فياكتا اذه تامهأ رصم لالتحاب اورو امفلك نأ 5

 ديدشلا هدم ال نمو ! ةنحالا كا | عم شكانملا تن و

 ضارغالا الا مدخت مل ىتلا ةسايسلا هذه خراتلا نودد نأ

 كثداوال لك قءاو تخاذل عم ةيناطيربلا

 ميظملا ءاهدلاب تامزالاو
 اما ماع ويلوب ٠5 مو يف ذئنيح ةشقانملا ترج دقو

 ,باوذلا سلخ قت رج نادم ىواح هلا خو ثلا سا ىف

 هن رحبلا ةبوقتو نفسلا زيهجتل ةمزاللا غل غلابلار يرن هن ساللا ليقق

 0 ىلع فينعت ا 0 1 دشأ ةرازولا ىلا هحو هنكلو

 !م ىلع خويشلا سلجم رقأ نأ دعبو . ةيرصلل ةلئسللا

 ك ل (هين هينيدكرفا] ىبسلا نضع 10 اك

 تاك رفلا نم تصضنو نييالم 1 . 0 رب رش ئواس رشا



 اصلا وات رثلاةموكملا تيلطءانثالا هك قو

 نفسلا زيبجتل ةمزاللا غلابلا ريرقت يواسأرفلا باونلا

 ةحاملا دنع ندي عملا ةأنق هنا دصقنو ءىراوطلا ادادتما

 فقاعتو روم لك لع ناطلا أاده تاس هشقانملا ترادف

 ضعباااب وصمو ةرازولاب مهضعب اددنم ةءاطخلا رينم ىلع ءابطخلا

 آلا ىلع لوم ةسللا تيهتاوارطح رجالا

 ةصوصخ ةطخ عابتاب ةرازولا ساما فاك ملو . ةمزاللا غلابملا

 نات رظتنا لب امسايس ىلع هتففاوم ررظي لهنا 5 ردم ىف

 ةساسلا د

 ا 0 لع هاو اعلا باياا ثعما أ لقو

 اسأرف 0 صرع ويلو 6١ه 4 هلا ةلسرلا ةيلودلا ةنحالا

 الع نه ىلا لوذلا وأ ةلودلا نيبعت ةنجللا .لع ارتلكتاو
 اورظتنا ةنحالا ءاضعأ نكلو . سيوسلا ةانق ىلع ةظفاحا

 (اشابديعس 1 دقو. ويلوا 0 ىلع 0 تاوج

 ١هةركذم لعةيلعلا ةلودلا باوج ويلو. ١١ ىف ةيلودلا ةنحال



 + .ةبا/ 2ك

 رصمةقفت لعلودلا قفتتذ او ةيلودلا تايقافتالاو ةيناطلسلا

 ٠١ موب ءاسميف ىلاعلا ٍثابلا ىلا ةركذملا هذه تاسرأ دقو

 ةلاع 3 ناك اماع تاوملا ةرظتنم ودا تنثيلو ويلو

 ةيلعلا ةلودلا لبعت لا رس اصم ومو 5 حاصم 2

 لاةرظلااهد وج سوو رصم لداتحا اشار 1

 مئاصت اومن نأ اك نسا ولع ىضت نك لو

 كد ان وتسا جو ةيردتكسالا - 2 كعب ىد زياكنالا

 ةدييف رن ضم لو ور 00 لق نأ

 قال لاو ل ةدايسلاةمحاص 0 ل ةلودلا قوم

 شهد ا نم 0 ريعل املا اهدونح لامرا 8

 هدف انساب ىف نيصو تاذ تناك اتاك

 رولا باكنرا نأ ايضا وس دنع ةنناثلا دعا وهلا نمو امداع

 ًافيررش أ دع ريبك ضرغ ىلا لوصولا ليبس ىف ةثيندلا
 ةلاطر اروردادنالك و تمم ا 3

 ل ةءاتسالاب ةيلودلا ةنحالا يودنم عم | 5 دد : م 7

(0 



 - هج

 16 ءالظلا طفحو داللا لاوخأ ىف رظنلل ىرادا ساب

 00000 1 ةحلا وايرأو زا رذلا اذه اعيج اويتحو

 اشاب ىنارعل ايمسر

 ةردنكسالا قى زيلكنالا مم ذكتتو ويدالا ناكف

 ممدْضو هدض شا عم أيلك ةمالاو

 أمإ ةيردنكسالا ترص دعن ارصم ىف ىَّرد ام. اديه

 اماع اشاهدنا ةيردتكسالا برض 0 اا َّق

 ا ا هنا ف ىو ءابم ىف ةيلعلا ةلودلا تاسرأو

 اال ا لوط الا نت دس اجاجحلا ةيوردألا

 مو -. ةناتسالاب ةيلودلا ةنجللا ءاضعأ ررّتف . سمالاب مامهالا

 ايكرت ساوس ناب هماعل كلذ ىف ارتلكتا بودنم ميفلاخت

 505 لاش ران ماعويلو ١ ٠يفهتلود ةحيصنب نولمعيس

 6 ا ميساب ةيلعلا ةلودلا هيف نوفلكي ىلاعلا بابلل

 ا ادد لودلا نط لع م لالخال اهدردج

 لادا ال نآو ةونلسا, نسأر لع لسرت ىذلا:ىنامنعلا دئاقلا

 ل ا ني ال ناو ضخ تباراذا :ىفاتلا اذه



 ب هى

 .٠ ولا
١ 

 هو

 ! هتطخو هلمعل ر أصتن الاب ة رهام مرثك و

 ْ 00 لإ - 3
 ىنارعل رده ماما كن 0 اللا 3 6 ةرا

 انالعا ودقلا ومس رد مأع وياو ٠١ مون فو

 كارت الا مو هرمأ دب ل هنا ةجح (ىلارع) لزعب

 هناو ربلا ىلا 00 ن. ةيزياكن الا دونملا منا ي 0

 غلباو 0-2 لا نذا ريغ راودلا ر هك ناقد ور نشيط دعنا

 نكد نا [فارع) كس رداصلا هرم فار
 لبكو مشل . 00 تازيهجتلا لاطباب هرمأو ةيب رملا

 ةءودخلا ةلئاعلا ءار ه١ ضم هرصخ دافاح كح د

 حاصملا ميج ءاسؤرو تاراظنلا ءالكوو ءاملعلا تاغأو

 نم شك د ندعلام تار دلل ةأاضقو نوردملاو اهؤالكوو

 اذه اورشح نقلا ددع ناكو .االضفور 0

 لق مملع ضرع دقو سفن هثامسمح درع طر نيل

 ةرك اذملا دعب اوررقف ةودملا ةرضحلا فارغلت ةيبرحلا

 (اشاب ىبارع) فاكي ناو رمآ وبدخال عبتيال نأ ةشقانلاو
 0 رقوامع زياكن الا دصو دالبلا ن :,ع عافدلاب



 دم ع

 الكو ةسأئر تع ةيقاولل ةراظن قئىيَرح ساجم 0

 قسرا ويلوب مو يو . اياضملاو لئاسملا عيج ىف رظنلل

 رصم نيب 3 حلصلا ناب هيف هرب أشاب ىنارعل افا رغلل يدا

 دك دل كفل مصل ةرماعو ى زيلكن الا لام

 وردا ويس نم انقارتلت ( امان ىنارع ) لطف ةينردنكسالاب

 مدل ءىشثل ريزعلا 0 حلصلا طورخ هلا: لح 0 نأ

 وبذل ا ا 3 دنعو . 4 ردكم ةدجلاب هه 3 هعام ا
5 

١ 
 نيب مب حلصلا دق ناب ةيبرذ ر وة أ حا 0 8 هلا دمع / أ رالخنل وهم 0 ِ دم عم

 عمتجاف بحجاو ريغ تبرحلل داتا ناو ارتلكناو رسوم

 ار طا دو 0 ناعم اكو هنا ر تح ةمرللا ةراظم

 8 دل وادملل نايعالاو ءاياعلاو حلاصملاو ن ل وأو هدلا أل تو

 8 رهاقل رانا روضحلل و ا وعدت دفولاسرا أوررقو نم الأ

 ا نان يخل او ' 3152 ) اربخ داعو دؤولا نفاس

 زياكن الا ىصوصخ لذاب اللا 4 لا ةحرابم هنكع |

 ىدانو (اشاب قيفو ) هل روفغلا لع نيسار لأ دمج وذ زاف

 فديو ح ( يعرف انشا ١ قطصم )د فو ناكو . هل“ زعل / مرصعل
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 ف لبق نم هديعل مام دعمو ةرهازلا ةردنكسالا ةئدم

 (طوطسا برضي ناةنيدمتلا اناطيرب تمم ادكهد ا

 أمف نوعا نورصدلاو ف فو ناك ةكلعم ةنمل ةنادم

 ترشتنا ىح ةيناث ةرم ارض ىلا دوني ناو ةوخالاك
 ٠ ب .٠ 5 .٠ ا 5 8

 1 كف اهلها أمم رحجاهو اهءاحرا عزملا مواهيف ىخذَوفلا

0_3 

 كتفلا درع (1شان قاوع):نا رب رءلا نط ىح لمرإا را

 ىبارع »لوديو ! ارتلكنا يه امنا ديحولا هأجام نا ىأرو هب

 ديصقب نكرر ملا تار كو 0 نأ هناا

 مانأب كير لك ب 0 كعلو . ه وهدس ةأ - لع هذا ىلا

 ةيردن كس الا[ ىار ع ىلا( اش ا, قرف ول 0 هل رولا هوت د

 سا عجو ةيردنكسالا رداغ دّقف (اشاب ىبارع ) امأ

 را نتااسلا تادع او( نامءىحتكا) ةهح ق

 رضمءامنأ ةفاك ىف دتقو ناعاو .ةمزالا|تاطابحلالا
 برحلا ةلاح ىف ىف اهدوحول ةيفرع ةلاح ىف تراص دالبلا نأ



 تا

 ممكعال ذا املع رمالا ضرعل ةيناطلسلا ةرضحال فارثلت

 اا 1 رت نجا ةلودل رسم يفارأ ذم ضررا مال

 رتغ  (روميس ) كاريمالل كلذ غيلبتا اشاب هبلط اوفلكو ةيلعلا

 0007 اول راطتال لاويمالا هددحت ىذلا تقولا نأ

 اريخ ةيرصلا هب رحبلاناوند يف لاريمالا بودنم كرثو تاذ

 اال هر دكسالا ترضتس يلعب الا لوطسالا نأ

 لاسراب « انشاب ١ ىنارع » قباس ١) ودملا هل روفتلا ل

 1 لا اسعلا مزه مجعلا ةيباط ةهج ىلا ةيرصملا دونملا

 يبا رع) ملي ملف. ا ٠ لالتحاو ربلا ىلا جورخللا نم

 أنوي 6 كا ضرالا َ رادتعاو ودملا ا

 ةبرصللا 2 علا نكمل هب داكن الا 3 رملا تافودمم

 رجبلا ىلإ وذللا نم

 2 هلك دا لوطا م زعل ها ركل اها تدلعال و

 اد سا لولا داو تجامو تجاه ةندلا::برض لع

 000 0 ةلشلا ف1 ةردكسالا كاوخأ تب رظحاو

 اا 1 !ةاوسا ف ثا لك اوبلس ىح ةئيدملا ف: ضوضألاو



 ءارح ريو ابلك ىناوطلا ا ىد ةلاوتم تاعاسرتع

 ممتجا دقو . هدب دع راد ترجل نيتلا نا يارس نم

 ومش ةسار ]تح سومعلا ءورلا كلذ ءاسسم ىف ا

 قالا لع ىزيلكي الا لوطسإلا رشسا اذا هنأ 1

 ءارجا بلط ىلع ةمالع ءاضيبلا تابارلا تعفر للكلا

 بك ارأا تادتا ولو +١ ةحيرص ىفو ةيمادلا تارا

 ا ام ةردتكسالا يدم لع مفادملا قلطت ةيزياكت الا

 لضانيل قدح( روويسش) لاريمالا تا ءسراما 30

 تالارلا ا رش عوسا هندملل نفر 8 نأب لودلا

 هن دل 0 ا لوطا ترد كلذ مطعناو ءاضيسلا

 ىزداكت الالا رم الا نايم ربجباو لوطس الا طال

 هميلستب رهظلادعب .ةثلاثلا ةعاسلا لبق ويدخلا سعأ رود تاطي

 اركشم ايم برعلا ةياطو نيكل :ةيلطو حسا

 راظناو ودحللا ريخأو اشان هبلط داعف . ةبزيلكت الا 0

 كارا أوررق كي 1 اللف . ىزالكنالا لاريمالا ب



 ق ب٠ ما

 ! ب 0 كسلا هام ف.ةففاؤ ايعاوانلا
 3 أن 5

2 

 ركل
 1ع بج هناو أاهددرم 4 ,ردتكسالا 0 0 عدن

 ركل كودلا لاضا ف فرتعل 1 7 1[ د عافدلا

 ااهاسنا ( رمح لا 0 عمت معبلا ه0 ةيركقللا ا

 ةموكملا حمست ملا: ادبا هلوطسا دده لاماو هل ليثم ال

 1 ند 1 لع ضيملاب )» روعي 0( ا مال بارع أ

 ٍداوط ش ف هل مع 0 2 اك لا لا انف َّق 000

 5 هفادمم ةيردنكسالا قاوطتقلطأ لهزؤ 7+ ةردتكسالا

 1 ةعفادملل رطضا 0 يزاكنالا لور طيس

 ة.2 ئدن ةلود ىلع ريبك راعل ةزحلا ةءاوزلا هذه نا
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 نيئسلا ومايا | بقاع لع مال اثادح قت ةحيضفلو هين اهلا

 6 ماع ويلو ١١ ءانالثلا مون سمش كيل امو

 نفسلا تقلطأ تح  اساّمْشَأو رصم مانأ ءوسأ وهو
 جورخ دعبو ةيرصملا ىباوطلا ىلع مفادملا اباك ةيزيلكتالا

 مناد ىزيكتالا لوطتسالا تكا رع نم ةلك و م

 ةد« للكلا قالطا ىلع ناكيرفلا رمتساو هيرصملا ىناوطلا



 00 وم ع ودور و ص111 0 ]1 ]| 00|00رزرذ9رز 1 هدب طعن

 كا

 تبكتراو لماكن رق ةسايس تفلاخو رصم ىف اهحلاصم ىلع
 : 7 00 3 0 ع : 3

.. 0 . - 0 7 

 نم نورا ةمماو هع ق اضوغيم راصو لمعلا 57 هعمل

 ا ا 2 ا
 5 0 ان رو فرس 00 0 0 0

 ري ترف ل 0 : 1 ىلإ مرا 5 00
 ةسواو هم سخان ةماستلا تدار د مبا « هينيسيرف ٠

 .- ٍِء يي م -

 هيمها نيروالاو ساو الا ةلكدم قع ضصقد ةلكشم .هداليل

 ةرك .دمهيلوب ٠١ ءاشم ف ليقتارغدروللا لسرا دقو

 ناومطالا 5 2 اب ( أف اه ريخا ةدوزو ل لولا

 هرؤر ضل  هتضت :أ اعافد الا نع ل ةوديكسالل الل. يزيلكت الا

 ىهانش 6 0 عت رصم دلص قوت الكا راكتا 1

 3 عافدلا أده امو ةيزدتكساالا نوح ترصد ل فورظلا

 ا 7 دالك ةيزدنكسإلا ىناوط نا عدد ١ 3 ىزيئكنالا



 ب مب

00 

 تاقلط تعو ع جورخ دعل 0 0 ىناوطلا

 لع ابلك هب ١و وسلا عم م : ىد : راكد الأ ن م ةأذع نم

 كا ف ةبرصملا ةموكحلا كو 0 لوظطتسالا

 هل تلاق ( زوم. )' لارنمالا ىلا اباتك ١مم ءاع ولون
١ 9 

 00 ءاد#تءا بج وم سا 0 امش لمعلا / اما 22 4بف

 اهفرث ىلع ةظفاحم اهناو ةيردينكسالا رثثث ىلع ىزياكن الا

 ارا مفادملا 0 هل ةميلس املطم ليمن هي أاممأ هو

 نم ميمالص ا و لا مانت ةي 1 املو ناوذلا

 لودنو بيس ريغل 0-5 قلاةمالا ىلع هل ا 0

 ىف ةفلاخ هب ديكس ىلع ردم نيبو اي فرعا نالجعل

 « برا سيماوتو ماعلا نواقلا كلذ

 اسرف ةيجراخ 3 ( هينيسلرف ) ويسملا 1 املو

 0 كلا < واو لا رمثالا هلسرأ ىذلا ريخالار 00

 يف افقاو ناك ىذلا + ىواسنر فلا لاوطسالا 0 ؛ رصملا

 داعتب الا - ىزيلكنالا لوطسالا راوج هب 000

 م رف تضق كلدو. كيده رس رو ىلا رم :سلاو 4 ردن 10 يا
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 ةلئاطلا تامارغلا عقد هب رصملا

 ءرازولا نم اسلح٠ (اشاب قيفوت ) هل روفغأا دمع دقو

 لا ريمالا وحن هلمع مزلي ام ريرمتاويلوب ٠١ مون قضم

 بودنلا (اشان شورد ) سلا اذه رضحو ( روميس)

 اسرا ىلع .ساجلا ف نيرضاخلا لك قضتاو ناتلا 2

 اجر دحأو هن رجلا ليكوو .ةيجراكلا نانو ةلالإ 1

 اص يباوط ._نأأ هوفلبيل ( روميس ) لاريمالا ىلا ةيحلا

 نانملا نك اضديع ىف تناك 6 كب فن0 7

 ايف موت لو لانشأ ا سيل دناو ( زييكلإ انو
 لستم هلا ةيوكمملا ناو حدو مفاد الو ها

 ةعلرالا هجوتف . أمماع ءملطإ (روميسرلا ريما يأ ) هنا

 باوملا اده ( هج ( لارعمالا اوئاناَو نور

 ةحاسالا يان رام لون ل هب منتقي ملف

 لع ناطلا اذه ضرع اللف: . ىناوطلا ىف ةدوجوملا مفادملاو

 ا هلوقنا ىلع ميجا ىأر رفا راظنلا لعو ودا

 ىلع ةبزيلكت الا نفسلا تقلطأ اذا هاو رصض كس 00



 ا / ع

 ضيقلاب ةبرصللاةيرحبلا ليكو هل ممسو . يوعدلا هذه ةتبلا

 مادا 125 7 راعولا قااردحا ير نم لك لع

 ١مم ماع وبل وي 3 ع 2 كا جلاب عنتم روع

 معطوب 2 ا :دك هيف ىعداةب رصلا ةم - ا اناطخ

 اا كل تتاثر نكلاف امص ةيباط ىف ةديدج مفادم

 ىباوط ىف ةدوجوملا ةحاسالاو عفادملا عينج هماسن م 0

 00000 الل در د كلي دقاق ىلا ىنحتلا نم ةردتكمالا

 لا 0000 ةيردن كس الاب كوتا صانق ! الو

 نا ديف هو ن1 ةيرصملا ةموكحال ( روميس )

 داع 0 0 اذه نال ةرردتكس الا ترض خع

 قافتالابهلاودبعتو 01 المأومهلزانمرمدنوةفاك نييبوروالا

 1 أ مالا م . هيضرب أم لع ةيرصأل ةموكحلا عم

 رطأخا نم 0 أم ق 0 مهك المأو نه ودرو.الا لانم

 ددرب ناكو . ةيردنكسالا ىباوط ريمدب الا دصتي ال هبال

 اصانتتلا 0000 1 تال اذ (روسيس) لاويدألل
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 4م كا 525 واباك هل ا ودل لمس اك هيكل



 ا

0 
 ِِء :: ل

 أسن رف نأ نم ةءزيلكت الإ ةسانسلا احر قدحام ددعو

 نك كلذ نت اهناو ايركسع الحادي رغم ق لخادت
 نام (زوميع) يزلكت الا لاريسالا اوما بس

 لازيمالا اذه لسراف .ةيردتكسإلا ترضل ةيعادلا تا
 حالصا .نع فكنت ل نا اهنا ةيرصلا .ةسوكحال اراد

 حالصا ربشمي هنال ةيردنكسالا برض تاماكحتسالا

 ىزياكت الا لوطسالل ١ ايدمدار طاا 0 1 تا ال

 حالبصا لاطباب ةيناطل لا ةرضحلا مآ ىلعءانب ىوبدحلا م

 شيلا لاجر لثتماف . ىناوطلا 5-7 6

 يباوطلاو تاماكحت الامر لو عتالا اولطب او هرم
 فزع نإ ل نع نك ناك ( روميس )لاريمالا نأ ر _

 لاق هب رصملا ةموكحال أننان راذنا لشرأ كلزإف رد

 0 2 0 الإ زاغو ْن مات املامع نا هف احل

 0 لافتا 2 0 مام 1 علا 0 هدا

 3 2 20 رب 0 هويه 0 ا هفاآ م. املامع ناو ة 4 دنكسإالا



 د

 تارا باع لع ١5 مأع ويلوب 6 موب « هتاشل 5 سلا

 ضرغلا ادمل تاكن رفلا نم نيبالم ةيناع بلط ىواسنرفلا

 هناورصل ىوانرف شيج لاسرأ دضقي ال هناب حرص هنأ الا

 ال01 - دلحاذت لدتا ىداو قانرف لحادت ضال

 نفسلا زوج نم 00 0 ا لا نفح نع ام

 2 راك فاد الا وح

 برقتلا ةدايز اساس اص نم نا ارتاكنا تأرالو

 ن.بروفنل | ةدانزو 4 ة.ناطلسلا 00 نيبو ( اشاب ىنارع ) نيب

 الددلا لاحر لع تراعا ناطلسلا ةلالج نيرو رصم رنزع

 ىف ةدحاو ةظحل زباكن الاب. نظلا اوئيسي ل نيذلا  ةيلعأ

 ااا نادل قاشنتاب لاسراب حاايلك ةيارغلا اللا

 لاجرل امعف هلو هتطخ+ نم هب .انتماوهنع ناطاسلا )| ةلالح ىب
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 00 ملا ىديحلا ناسكعلا كفا ا لكتا ةراشاب 0

 اعيجشت ماعنالا اذه ناكف . اشاب ىبارعل هب صاخلا نامرفلا

 زلكن الا ىلا ءاجتلالا لعرصم زب زعل مح نأ هاش نم ناكو



 5 5 كنفم . ىافسلا نييضب نيل نش لل تن اجا ( نجح كر

00 

 5 نلف 3 8

00 6 
 رض زباكتالا | لذاتحا دضاب وروا نم ب يايا - .البا قاب اراك ءاوزدد كلا لج
 . اندالب ىف ايام دص

 | تناك ةءرصلا هم ا 0 ص قافالاو ةاواذللاب هناتسالا ف د7 دلا ةنحالا لاغتشا ءانثأ ىفو
 ا

١ 6 
 05

 ايفا

 [مفس 0 |نياكد
 ةةارخأ تناكو ةيردنكسالا ىف ال واطسا هيون

 .اهدحو م 0 اهدالب 0 05 مل هل يو اكن < رم ا
 ا تانات لص ثن . دقو

1 

 زر 0
 مادا 2 لع ةيزللكن الا رك 1

1 

 ,ريلاةموحس
 اي و كا هياط

(« 0 00
 ١ 

0 

 ره
 طخ فقو يا

7 
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 0 وطي ةصاس تل ا ر 1 ا 5-5 ارتحاو مدام ءال اهام ن رع مكرلاب 1 م 0
 ا

 ناواهفداصملل س٠ و
 لا 0 1 نو دنغو - 00 ١١ ىابطاصم نع عل 2
 5 تاعاذ اه ا 4 ردم لا 3 0 9 « رو وهيس 2,

 د :

 ىناَدَع رع تا ظ 0
 1 ترص هل واس دص

 ١ 0 0 ا دقو

 م هبا ردنكس

 صرع ءوارتاكنأبة هرودس 0 0 000



 3 1 5 اول . 24 5 2 1

 4 اتسالا ىفاوءمتج ناذدقتقو لو دلا و ودنمرطضادقو.ىرخالا
- 

 و ةنحالا هده ره>و. 0 5 ا كل و

 - ل ةيوكملا 0 [يئذدُتف هتفصن ) ن. رفود ( تر واللا

 1 رارقلا ١مم ماع ودلو ؟ه ٍْق نيودنلا ةيقب ع 1

 ال( لوك ودبلا)

 ل تامزك لأ كرهت )

 ال ةيرصلا ةلئسلا ةيوسن نأشب عقب قافتا لك يف ماب رارتلا
 و لع الو ردح سا م ع قع ع لع ثحش

 '0000 رد تامركللا ىدعلل ىأ) اح صاخ زانتما ىلع

 ااعرل نكم ريغ نوكي اهاباعرأ ىرا ا 0

 «» هليل 3 تاقوككما
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 ٍِء .٠

 سانسملا حب اوروالو 1 د نم د لأ ريشعلا 1 فلا ادهو

 '' ةموكحلا هتلبق دهعتوهو . اهلع ءادتعالامدمبو رصم قوتك
 ا ااممأو 4 وزَوالا تايوكدلا ثا 1 أمسفت ل اع ةيزياكن الا

 ' ءاوتيراك | نم تا نيرفود) درو وألا اممع هنأمث لاو
3 

 تا رصت نع رظنلا عطقب د ف مل اذه رستعن لا اننكمبو

7 
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 ساوس لك نأكل شالو. لمشل امد 0

 لواطسالا لخادت مدع يف بنيسلا نا نوبل اوناك انا

 ركاسملا لوزن مدعو ةيردنكسالا ةذم تقو يزيلكتالا

 نم ىزااكنالا لاريمالا فو وه ربلا ىلا ةيزياكن الا

 نضالا:ىق.ةعم ىواست فلا لوطسالا كاراخا

 لصانملاو ( اشثاب شورد )و ودملا بانا ر ةاس دقو

 ةئيكسلا معتوءالزنا ارطاوذ نئمطال ةحدللادعب 0000 الإ لآ ظ

 مأع وينون ١ ف هن رصملا ةرازاولا د دنع 57 هندلا

 (اشإب ىبارع) اف ىتبو ( اشاب بغار ) ةساثر تحب امها

 هب رمل ا

 أاناطاو اس اوان املاو | انسورلاو اضم رف لود ترسل ا

 اك اضل ةرورضل ةيلعلا ةلودلا ىلع تطأ ةئرالا دادتشا 1

 ساوسن كلو هنأ :سالاباهدقع عمزأ ١ ةياودلا ةنحللا يف ابعم

 لودلا عم كارتشالا اوضفرو زياكنالا 4 اضالاوتصاال ١

 هللودلا ةنحالا فاكر تا ناب كلذ نيالعم ةيوروالا 5

 كولا قودح لداغت رسوم َّق ابقوم> نأ 5 اذارتعا رم نعل ٠

1 7 



 + //,. كلما

 "كالا ضد ةرعلا ةموكملا تملعاملو
 ا 001 لكر (ىلس امان توم ) لالتاعو ثاسرأ

 0000 ةضرانلا نم نتاراظرو ةدانبلا نم نيندالا نمآر

 هداعاو ردنكسالا ىف ماعلا نكد طي يراشلا

 اهلاهأ ند ةئيكشلا

 0000 دك ءارحا ةرعلا ةموكملا تدارأ دقو

 اسنرف ىلع تضرعو اهف ةَميَمللا راهظاو ةيردنكسالا ةحذم

 نمو نيد رض ءاضعا ةعل نم هب ووكم ةتل دفع ارراكناو

 011 مد ىلا ادع ءارخالا نييوروا ةعست

 نات كلذ

 0 والناس تلسرأ هردكسالا ةعذن ةحيبضص فو

 اهاياعر ةايح ىلع ةظفاحملل ةيردنكسالا هايم ىلا امهلوطسأ

 سلخ ىف ىراوبسلابس دوؤوللا+فقو هشقت مويلا كلذ ىو

 اهلالتحا مدع ىلع ةيزياكنالا ةىيتاسلا فعو تادرزللا

 3( له ارغ)“درؤللا هياجاف ة- < دملا ١ تقو ةيردنكسالا

 ةماتلا ةينرملا ) رومنس ) لاعمال 5 ةيزياكت الا ة ةرازولا



03 

 ني رصملا لع كيابشلا نم قدانبلا اف تولطاو ىرص#

 5 كنا قمحتو . موؤشلا وياوي 1١ موي و

 مداخ قيّفش وه ةحمذملاو ةرجاشملا بيس ىذلا يطلاملانأ

 ةنقت(قوسك وك )رح

 نبلا لا اهزف اع لازاارطناو ان ةةسحا دمر

 ىلا ربطت عال ىلع ءانب كلذو . ةيردنكسالا ةحبذم تقو

 رم لالتحا ف اهعم اسنزف:كارتشا فاخت تناك

 ندا انوروأ َّق دكا ةحندم رضع رينا اف

 وسلا رهتخال هع ا كدا باتل
 ىه امف 5 0 حلا ةقيفحلا ٠ نكلو سك ركل دع ىنيدلا

 مو ةموؤشملا ةحدملا هاه ليصأ ِخ 00 زاكنالا ن

 نسا( هيأ ذيل شيئذ) و هيما حرص دقو. اه نودحرال

 3 (2 جويتلا اخ مامأ وبنو ٠١؟ ف هبواست رقلا ةرازولا

 ناو. لئالق مايأب ةحذملا لبق نييطلالل .تيطعأ ةجاسأ ةدع

 وسلا يثأو « ضخم اخ ياللا يسصسا ةسا
 دلل هديك َّى رسهم ةددوو كج هام ل ) هديسا رفق (



 ةءودتكسالا رع ىق.فقاؤلا.ىزياكنالا

 طباضلاعم كارتشالاب « هد رتسلا عضو دقو
 دض نييبوروالا نع عافدلل ةطخ « توررام » ىزيلكنالا

 قدرا 0 وأ 1 حيل ىختمنا يعو ني-رصملا

 0000 نوسكوك ٠ تملا زها دقو . .ةردكسالا

 ةكرلا تلو نوح ماع وين وي ١ ىف ىواسنرفلا هليمز ةطملا

 ناب اعيج او>رص اهب اوملع امل مما ريغ ةرهاقلا ىف لودلا

 اماع اجايهو دالبلا ىف امظع ابارطضا ثد حيلستلا اذه

 رد ع حاملا ةيردنكسالا ىف هود لضاتت اورِمأَو
 ياادع ننع

 لودلاءالكورارقل خضرب «نوودت قك» رتسلا 5

 ةلفس رئاسو نيينانويلا عيججو نييطلامل لك حلسو ةرهاقلاب

 ىلع ةحمرص ةلالد لد امم ةيردنكسالاب ندوجوملا متر فال

 ارتكذا ىه انمئاناملاسيسلاو ةيردتكسالا ةعدمل وهلا نا
5 : 

 رامحو ىطلام نيب تءقو ةرجاشع ةحبدلا تادنبا دقو



 2ض2ذ1أ71111 ]1 ]10ببب7بببب77بب-

 تءتواف رصم ةلعسم ف اليخ ىم ةتسح اها تا
 ةناطلسلاةرضحلا نمسلطب ناب ( اما قيفو » هل روفغملا ىلا

 يف |لطلا اذه تززعو زدل لاع ىناتع تودع هلال

 نينو زد 3) رخو ودا تلط ةلودلا تاحأف . ها

 ناكر تضع معزي وب» قاطو تح سس ١
 اليا: رضا افا 1 تدور وص كنا زياكنالل

 ايناث.رصم ىف اباخادن نوددرب مهاب ةيلعلا ةلودلا لاجر ميفت

 بزملا لاجرا « اشاب شيورد ةطساوب » ةلودلا عيجشلا

 رصم ىف ىنطولا
 ف نواس امئانصو رشم ةاد

 ( تيلام ) ريسلا ىرت تنكف . مظع بارطضا ثاذحا ىلع
 رصم ىف نيميقملا زيلكن الا حصني لارتملا ارتلكتا لصنق

 كو «©ثوذلملا بيرق رطخ نم ةاجمرت انور ودل رفسلاب

 قرفيةيردنكسالاب ارتلكت !لصنق « ن ا ل

 ةيردنكيس لاب نينطاقلا زداكن الا ىلع رئاحذلاو ةحاسالا هسماب

 لوطسالا اييتاعدلاو ةحلش إلا هذه هلا تلسرا



 ! امضق ىف

 000 انسالا تارذا راك ىف ةشفانم ترج.دقو
 (نوتسدالغ)رتسملا امذلاق رسميم ةلكسم لع هسفن هين وكواموي

 لزعء لع لمعي (يبارع) نا ةءزيلكن الاةرازوال اسيئر هتفص)

 .لودلا نكلو هناكم « ميلح » سنرنلا نييعلو ( اشاب قيفو )

 اذا 1و « لشاب قيفو ىأ م ىلاحلا ودخلا ديضعت لع ةقفتم

 00100] كلذذ رم ماهد وج لداتحا د البشتاك

 رطخ ىف

 رتسملا هب دصقي. ناك امو.ناك< ةنارغلا نم حرص هو

 زباكن الا ىلا « أنعا قفو » ةلامسا ةدانز | 1 د دا

 موملع هدامعاو م6 هتعرو

 3 ةيشلسا ٍِض ( ويسملا تاحب روش 0 اطر ما وسيع ف و

 | دهاو ممل الخ وملا ل اودع ا رفا .اوراطبقح

 رسوم نال رمل اسيل ريب كح

 0000 1| ةحاس ابنا ذكتو ارتلكنإ تاردمتو



 كك

 ةنك لا دون اء ىحمةضراعم ف هتحح تناكو. كاك

 :ةلملاةلودلا نام مفرب رصمىف ايكرت لخادت نا ىه مدل

 نيبيرثازجلاو نييسنوتلا مايقلاببسن وكيو ةفاكن ي.لسملا نيعأ ىف

 وبدلا ةسايسن/ سوف الوحإ زيسلا هو دفوف

 5 قافتالاب املع ىضقتاسن رف ةحاصم نا لاقو ( هينيسيرف )

 مملامساو نيملسملاك> امل لبسيلام اشف ىلع سشلاوال

 لخادتب الا نوكي ال ةيربصملا ةلكشلا لح نأ تيثاو هر

 ابسفت ةسلللا هذه ىف« ايم » ويلا قلأ دقو : ةيلعلا ةلواللا

 ةيواسخرفلا ةرازولا اهف حصن ةيرسصللا ةلئسملا لة
 لك ىنابتم كرتشن ناي واهدارقتا, لست ارتكت كر

 تكرتو دايما“ لع تيب اذا ةيقاملا ءوساخر ل 00

 ازتلكم ال

 ةسانسل (هييمرف !١ ىيسلا انا لاوس

 ايركسع الجادت رصم ةلكاسم ف لخادتلا ناو

 تناكو :. رص اهدوتج لاسرا ىف ةتلعلاةلودلا ت7

 .هم طوهسو اهدحو ارتلكنا لخاد ةسايسلا هده ةحبتت
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 ارتلكنا لصنق «تيلام »ريسلا بحس دّمف نيهجو تاذةسايس

 000 قى ويدللا وبل هلسرا ىنلا هاتكر صع لازملا

 ىنطولا بزملا كلذ عراف اسلرف لصنق عم كارتشالا

 ا 2 نم اتكتا لاصفا اذ لئلا انه ريخا دقو

 لودلا لع تضرعكلذ اسنرف تا أمد هب رصلما ةلغبلا

 ره ةلئسم ىف ةلوادملل ةاتسالاب ةيلود ةنمل دمع ةيبوروالا

 ةص-#لا ةيلودلا تادبعتلا مارتحا ىلع تقفتاو لودلا تلبقف

 ارما/هو ١م ماع ىلنامرف مارتحاو رع

 ى ىوارفلا باوتلاسلحت يف هشقانملا تراد دقو

 ماعلا ا ناكر ردع لكك دم لع و مأع هيون نوب

 ىلا ةوعدلل 1 هبزحو ينارعل الام دقتقو ىواسن رفلا

 ا ياسا رف لا , ناكو | م 0 َ م

 )0 و ةاالا رع لع ( سرفالد ) ويسلا بتو دقو
 رصلل ةمزالاىف اسن رفا ةعبتلا ةسايسلا نع اسنرف ةيجراخ

 لخاد مدع أه انتم هن تاج ناب هاش ف ويشمل هن .اجأف

53 

 لسر ةياعلاةلودلا كرت 0 اند لانا م ف ايلاف



 ل

 لبق لب . هدّقعب مالا رادصا لبق مل ودخلا نكلو باونلا

 تناك املو .ةديدج ةرازو ل كشش ليان رار

 (اشاب ناطاس) ىأر ينارع نيع ةضبق يف ةيركسعلا ةطاسلا

 بارع ) نيمت ملاذا هنأ باونلاسلح ءاضعأ سل 1
 زيزعلا نيبو هنيب روفنلا دتشا ناك م ةيردللا رزو ( اأن

 هعاجرايوبدحلا بانل | ىلع اوصف لارا ار عسناو

 كلذ ( اشاب قيفو: ) هلروفاملا لبقذ . ةيرلا رظان ةفيظو ىف

 ةيناثلا ةزمال ةءدابحال اربزو ( اشان ييارع ) نيعو

 نا هيورو الا .لوذدلا ةك لع اس رو تيضرع 2-2

 ةناتيسالا ىلا هتاتفرو ىلا رع ءاعدتسا اعلا تاي سس 7

 أعم تك رتشاف ءماؤأ قاتو ناطلسلا ةلالج هبا

 ىلاغلا تالا تحصن ارتلكنا نكلو كاملا ادع ١
 ةياردل قاع بودنم لاسرابو لودلا بلاط نرد
 اكن هيض لالا كانا عبتاف . رصم لاوس

 ام لو

 ةيارملا ثداولا ىفةيزيلك الا ةساين



00 

 "0 تداوللادم نموامهلا ةناطاسل م ةلامسا
 نيرا دمع ناك هسن (اشأب 00 ال كلا تلح ادب

 مصل نم لوا ره ارتلكتا ل ا ند تلا كلا

 دونلاةرهاظم موب يأ 44١ ماع د لاول

 ع 5 نيدباع قاتلا ف و ( ىنارع ( ةكهابار تح هن دما

 "202 اا شا تاذلط لوقو ةضايرلا ةرازولا

 نم هجورخ دعب هراصنا ىلع ( اشاب ينارع ) هفاخ نا عدلا

 قى اك ملعي ناك (امشاب ىبارع) نال . ىههو رطخ وهف رصم

 مدالب رود لع ةلكم تروواك حر 0 هراصلا ىف

 ر

 32101 د12 اناح ال انهذ ا مامز مياستو اميرحت نوبل 7

 (اشا ناطان) عار عباو ا اميل قاع

 هلو 0 ان تاطيولا لا تادع 506

 لمحتم ريغ نيملاءلا نيغأ قاليلج افيرش نقي تاكحلو مدئاكم

 خسراتلا ماما ونطولا مامأ مويلا اهلمحتت ىتلا ئربكلا ةبلؤمسال

 هنطول هصالخا قدصو هتنث نسح نم معرلا
 ع 430

 سلحم .دمع ىف اهمافعتسا لبق ةرازولا تدهجاأ دقو



 ذيج 1ص ضم كييفتم . 07 ا

 اا ني ا هس نجي ني ل ينتج ني هياحيع ضحا  نشمتفع عمو

1 0 

 هل ةءونعم ةعزه رمدم نسم هجورخ نوربتعي هموصخ كرو

 اعتب لاو ةبرحلل هتمأة وعدد ماق هلثم الحر نا هنزأو

 نا هيلع نحت ناك ايف ىعولا بيزاا ةسائر كو 0
 لئاوأف تعرف ا ةلكنا نا اك دير ممراتلا يف هرظن بلت

 ايئاد :اهضق ىف ابنأو روع لع ءالتشالا ىف رمال ١

 كيفن ال أملقالقو روم تابارطضا ناو ةريزعلا ةننمالا هدم

 ةيوهلا سئاسدلا تاذ ةسايسلا ىف ةرهأملا ةلودلا هده الا

 نأ (ىبارع ىلع ىا) هيلع متت ناكو ةميظعلا دئاكسلاو

 ناعما امنع مف نم جرحت

 ةرورضا نيلئاقلا ضارتعا لك ( اشاب ىبارع) باجأ دقو

 اديفنتا ةهج نم ربتعي هجورخ نادت دتتقو رصم نم هجورخ

 نيناه لخادتل 0 ريثو رصم يف أرتلكناو اسنرف رماوال

 ىرخأ ةهج نم لمجمو ةيلغادلا دالبلا لاوحأ ىف نيتوالا

 اذه نكتلو مظع رطخ ىلعو مهئادعا ةمحر تحن هراصنأ
 لاوخأ ى الحاد: ازتكناواشترف ناطادج تح

 هاتلزع ناتللا انهو اثات لغاؤلا ييغ ىيةيلخادلا 00



 د

 َهبالثلا هياحا رتقاذيفنت

 011 ىف نالخا دودو لع باتكلا اذه لد دقو

 ك1 راس كدعأ ضع نيو ىركسلا تدرطاتو

 (اشاب قيفوت) موحرلا امأ . مهسيئر ىأرب نواممإاوناكن يذلا

 انالخ انعأ 5 فارون 26 تاولبل 0 ليكو تانك لع دقق

 مهئافعتسا ميدقت | دارو كئديع راظنلا عمتجا دقو . هئارزول

 رس ارتكتاو ان رف لكو فاطم لوبقن[ ةلد ويدملاا 1

 ىف ايبنجأ الخادتو رصم ىف ناطاسلا ةلالج قوةح افاحج

 000001 ارو ءاضعأ ناك .ةلعلإلا رصم نوؤش

 ره نوؤش ىف لبق نم اتلخاد» ارتلكناو اسنرف نا نولبج

 ١ ردلل ايف تعادل هرم لوب تسل هده ناو ةيلخادلا

 مالو ددال ىلا ضاخعي ىرعم لك نأ تير الو

 ىلع بجي ناكهنا ىر ةميخولا ةيبارعلا ثداو ا جت

 اا ناطا 0 لمعلو رصم نع دعت 0 0 3

 ا رسل . نجلا لهادتلا بابسإ لوزتو رطاو ملا نئيطتل
 ا

 ”الا هدم رصو كري نا اريفك هنزحم ناي (اشا, قارع)
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 اهريعدحال نسل هناو رصم لع ةداسلا ةحاض اه 0
 هيه ت قولا ىف لصراو داابلا هده وو ىف 0 ف

 بانجلا راو ١ هناا مدعب هيف مرمأ :هطمءاوزو.لل ال

 ىودملا

 ُْى زباكنالا و راسن رفلا نلوطتماالا ءاجتلا دو

 ىف ارتكتاو انا رق قود تاكد مفر ةردكسالا هو لإ

 نا هيف هل كد ودا ومس ىلا اناتك مع ماع وام ٠

 ةتيدظو نأ ىأر ىرصملا تاوتلا سلجم نس راش

 ةرازولا نسدر( ىاس اشاي دوم ر لع ضر نإ 07

 امتمالسو زيغم ةدار نمضت ىلا تالا تاحا رس
 مم انقؤم اداعبا ريعم نع ( اشاب ىناع ) داعبا الوا :
 داخل اني ان».ىق زوتكلا هن نس هدكو ةركسفلا هكر 3 3

 دالبلا لخاد ىلا ( اشان ىملح لاعلا دبع ) و (اشأب ىمبف لع )

 اليكو .نابأو ..ىاس امان دو ةرازو ءامس ااا 0
 ىأر نادضعب امهنارتزعلا ومسلا [تطن إو ان 0

 ىودحلا بانجلا نم نابلطيو ديضعتلا لك (اشاب ناطاس )



 0001101 كاع ورثت دعو ةلثسملا ليصفتت ويدل ومس

 ممماع لا 000 رد د ةدكلا ردو ناعما

 00 «اشا قيفو » موحرألا َّ الق نافودلا ىلإ داك 2

 اهلاسيو مالا املع ضرع ةيناطلسلاةريذحلا ىلا ايفا رمت للسرا

 لصنق لخادن ىناطلسلا درلا لوصو لبقو . هلمع هيلع بجي امج

 ل00 ماو لاراملاارتكنا لصتقو لارط[ اهئ

 "يول لمسف .ما .ءلا ىلا داعبالا ملال 0

 نيب روت كلذ نم أشن دقو . ماشلا ىلا ةسك ارملا ر

 امهتلودىلا ارتلكتاو انرف الصنقستكو هترازونيبو زب 0

 ين لروالا ةاحو ويدل ا ةانح دده 6«ىاس اشان دومتح» نأ

 0200 لع 2 رالودلا تسناف هيف ودلتا- ةرصح ق

 امج مأع و15 ا ةيردتككمالا هأيم ياابو طسأ

 لاسرا ىلع امهقامتان اهذ كيلا لالا تلا لأ ةركذم

 اس لاوا | مدعداتلا مر الا لاا بلوطلا

 لع ىلاعلا بايلا 0 دقو . امهم كارتشالا مدعو يدل

 اهدحو ىه ةيلعلا ةلودلا ناب وبام ٠١ خراتب 25 دل هده



 د ا

 رارضالا لع لماعلاو ( اشاب فيرش )ةرازو طوةسا بيدملاو

 ةطلسلاو ةولا مامز مالتساب اهاياعر ماصعيو ابوروأ أصع
 رم ف

 يواسأرفلاباونلا سا ( سوفالد )ويسملاماق دقو

 سيئر( هينيسيرف ) ويسملا لاسو ماع راربف ؟م موف

 اسنرف ىونت ىتلا ةيسايسلا ةطلخا نع ةيجراخلا ريزوو ةرازولا

 بالقن الا اده ثودحو ةيرصملا ةرازولا رييغت دعب اهعابتا

 ناراخت ارتاكن اوانن رخيناب (هينس رز سلا ميظعلا

 قف اسبعم لواللا كاررخال .نالابفتو لضالا برا عم

 ردم ةلْثسم
 ةللك قيرفت نيلع ةلماع ةينتؤتالا سئانسا »تن

 نودتماا ع 2 ناكرا ضروف

 ىنارعب كتفلاب ةشق ا رم ةعاج ىلا ةوسلا رس

 0 لا :ءالقد ةنخأ 0 . مهنم صاختلاو هراصنأو
 5 ١( مان ةياط) ر هاو سلا هدهؤ كلا كلا لمعت د

 ىلاوزاظتلا ةسانر حلاوي دال تراظ لا ربه ال[ اد



 .ىزااكت الاو ىواسن رفلا نابقارملا ذقتقو ىؤعتسا دقو . رصم

 ىف ىنطولا بزلا نا باوصلاو ةمكملا نم ةلاع الو ناكو

 ةبرطضملا تاقوالا هله ىف دود دح دنع ففي رصم

 ىف دادسلا ةباهن نمناكو . املان ىتلا ةيماسلا من اتنلاب ىضرب
 "ار وحرب نيب رص باوونلا نا تقانوملا قرضتلا ىارلا

 لاحر لع د نكلو . اف نودلاب صتخلام الا ةينازعألا

 موبلع عاضأ ىمأب او 2 نا ديمو سو قطؤقلا فرعا

 لع ءالبلا دشا ئرصلا 1 و يفاسا

 اد رك ل ةمارق ةافاسلاو ةلاددملاو ةيرللا- لابن نأ

 ىنطولا ب زإلا نكي ناكهناو .دحاو موب يف 21 وخلو ةدملاو

 قوما رصملاحنمو ىرصمب اون سلخ للكشنلانب نأ

 اماف . ةدمتما مالا ىف دا ءاالا احا ىلا ةيللاو ةيساسلا

 ' ام رختفي نأ هداليأ تنح ىرصم لكلا قه ةحيتا ريخ

 59 0 وه مهعلهو نيييوروالا فو ىف داز امو

 رك رم وردت اوك مهماف ةبوعال ايزو (قارع)

 ةينازيملا عورف ذ لك ىف ةشقانلا علظ ىنلع ضرر ملا باونلا



 ك0
 نيب فالألا لصح كلذبو .اعوضوم اعوذوم انوع

 ( اشا فرش ): رطضاو ةرفزشلا ةرازولا نيبو. نلخل

 دقو . املا مأع رياربف ” موب يف راظنلا ةصبو وه ةلاقتسالل

 لعل 0 الدب راظنلل اسائر :« يدورايلا ىاس اشان 5

9 00 

 صضعلو وهاشأب فل ىضضعاو هد رحال 0 )ش قدرك )نحعلو

 عم ياس اشثاب دوم قفتاو ٠ هب نكسملا لاحو نم
 ع

 ص 6 1 ٠ 8 ع

 ةنلط باختا مهتم رردذ هين ازمملا ناشد تاونأأس احم ءاضعا

 ةينازيملا راظنلاعمسردت راظنلا ددعلايواسم اهددعز وكي مهنم 0 ا ا ز ] ز ز 2 ز 2 7 زةزةزة2 زة زةزةزةزةي406060ااا

 ةنجالا ءاضعأ تاوصأ عاججاب ةيينازملا ريرقت نوكي نأو '

 راظنلا نيب فالس مقو اذا هناو . ةيبلغالاب وأ ًاعم راظنلاو |
 ىلع نعالا نضرمي تاوصالا تواست و[ ةنحالا اس

 هيف لصفملل سلحلا 1

 زتاس (اشان:فيرش ) ةواززو ظومتت تعا دقو

 تاوثلا:نلع كدتع ارتاكت اون انن وهف
 ءا دعا ةئاؤم سدح اهنرترقتو اراك ةيئازيلا ةشاردس راس
 قنتلوذلا قودحت لع ءادنعا ىأةئاملاة فازات وتخلل

 )0( ظ



00 

 لآ لا 0 ةحم رص ةحضاو ةيرصلا ةلئسلا ىف « اتبمت »

 مدعو ل 1-5 0 يك را اماوطخ لك يف ارتاكنا عم

 0 قفا 4 اة ناك وو . اهدارفتان" م اعيش لمعت كر

 ردم اهلالت>ا يف ارتاكنا عمت كر هش تناك اسندرق ةرازول

 00 4 0 اواني د تسجل تنال وأ اسم نع رخاتاكو

 00 تاك لاح ىأ لف زعو  ردم لداتتحاو ةيردنكسالا

 هل ركل و . زياكن الا يددآ ىف عوقولا نك لا اندالب

 لحالا ة ةريصق اموازو لا هن وأسن رقل 3 ةبرورخجا

 هيكلو نيناودلا ضع ئرصلا باوتلا سلع نس دقو

 ف ةشفانلا هلم لع «اشأ ترش » ةرازو عم قفت '

 اس ارفع وسل 0 ىر ناك اشا ا هن رصملا هينازملا

 ةينازيلاعورف لكك فان رم ناتو سا نا !رماكتاو

 نأ عم ءاشل 000 لدببو ريغيو نودلاب صتخم اعف

 ةموكحلامم ةين ازا ريرقتل ةبقارم هنأ اتنيع نيتلودلا نيئاه

 ىرب 0 9 باونلا ساحمو .اهريس هبقارمو هن رمد

 ف هتثقانااو هنازملا ةسارد هباي>اوو 20 نم ها



 ا

 اسن رف ناب هلك ملاعلل نالعا ةباثع ةرك ملا هذه تناكف

 نالمعت امهناو ةنرصأ]ةلئسملا فقافتالا لك ناتقفتما رتاكتاو

 . اهنلا ىلا ةسايسلا هذه تينا اسرق تناك ولو 0 كارخالا

 حاصلا ترف تنال وا رتاكنا فان 0 -- 5

 هبزلكل لادا 1 لح ا رطقلا نم ًامقةيد ؛أسإ رفلا

 قى ا ع رف عمأ م الاهدالب 0 ارطخس ش

 حاتةبزياكن الا فحصلا تناك ةزخعارو . ةرك دلا هده كلارا

 لحعلاو | 2 رف نع لاصفن الاب ارتاكنا 3 3و ل موب لك

 دارت الا

 ةرك ذا هذه لاسرا ىلع جبتحا دق ىلاعلا بابلا أمأ

 ١480 ماع ربا 3 00 ا 5 هنأ رقسلهب كش كب

 رسوم ف لخادتلا ىد اهني ةيلعل || ةلودلل نا هش اربظ»

 رصع لصح / هنأ ٠ نع الصف . أماع ةدايسلا ةيحاص امص

 ل [هده لاضرا لع !نتلكماوان ١ رف لمح سما لك

 ف ل ) 2 ( ةرازو نأ رجم 1 عدس نمو

 ةهياستساكو نتي ظفر و تاديتساو تعفو انل



 0 انو -اايحص لع تاعاشألا هذه نورشاتلا لدتساو

 ىاظن لع تاسرأ ةيلعلا ةلودلا ناب  زياكت الل ةرسامس الا

 000000 ردد ادد نار لل كيديشرو انا

 ةياغلا كلن" غولب ىف ىعسلا يه امنا ةيرومأملا هذه نأ
 ديزت نأ اماش نم ناك تاعاشالا هده نا كش الو

 آ 020 (اجا ندونز هل روغلا نير قاتعلاو روقلاف
 ودحلا د2 |( سدح زياكن لا ناكو مظعالا ناطلتعلا

 مهتطلس تحاع اد يتبيو ةيلعلاةلودلا نع دعتنيل هل امنو.سجيو

 مد يف هلاو

 مويلك دادزب ىنطولا بزحلا ذوفت نا اسذ 0 الو

 تفاخ ةيرصلا ه , ركسعلا ةضبق ىف راصر صم يف ء ءي ناو

 ابايك ولةركذم ارتلكن ا عم قافتالان تاسراوو.دحلا زك 20 1

 روفخلا غابي دا ات ل اب عة رم صم ف

 0001٠0 لع ناودتم ا رتلكلاو ان رة نأ ( انثان قيذوت )ل

 ةمالسناربتءتامهناو هبجوىفةُماَقلا سعاصملادبض ةدعاسملا لك

 ةيوبدملاا ىسرك ىلع هئاَعب ىف اهم ابوروأ ملاصم ةمالسو رص“



 د

 مهسفنأ ءاطسبلانيحالفلا ناف « ىبارع » نيع ةضبق ىف اوناك

 |اوناكو ( ىبارع) منأ ركذي ام دنع نورك و نوال و

 ةيهافرلاوةب وغرألا ةداعسلا تحبلا ىرصدملا كلذ نم نورظتني

 ةلومأملا

 زهرات ىف لبق نيم ليثماحم دهعملىتلا ةينط ولاد 2

 ةلمجا دئاوفلاب رصم ىلع ةلاح الو دوعت تناك ةيرضلا ةمالا

 ةيارعلا ثداوملا ىفرومالا تفقو تناك ول ميرسلا مدقتلاو

 سئاسدلاو لهإلاو عمطلاو قاّشلا نكلو دويخ سلا ١

 نا دعب ناوملاو لّدلا ضيضح ق دالتلا تمنوا

 ةبرطاو ةداعسلاو ريانا ىلع ةفرشم تناك

 ماعربان, ؛ىف ةيرحلا ةرازول اليكو ( ىنارع ) نيعتدقو

 عمتجاوهذوغ ىوقوش يملا قهتطلس كلذ تذادزاو 88

 دز دنع تركك دقو .2نو رك ا قاف نم هلوح

 دهجم .امناو ارس ىنارعا ةدعاسم ةيلعلا ةلودلا ناب تاءاشآلا

 قوةح وع لع اهديضعتل ةيوروالا لودلا ضمب ةلاهسا يف

 سابارطو ماشلاك هي امء ةيالو ريدم لعجو ةيويدخلا ةلئاقلا



 دل "خود

0-3 

 000 اال رمال اياد دان نم افرح تريطظأو

 الخادتر صمىفةيوروأ ةلود ةأ وأ اسارف لخادت نا تنانأو

 راطخالا ربك اف اوروأ اص م ىلعو رصمىلع رحب ايركسع

 ال د 1 دج 1و ةرلاب اذنه ابار تيشن سنبتلا نكلو

 لالتحالا اذهل تّمفص لب رصمل ةءزيلكنالا دونملا لالتحا

 ااه دتخلاو ان رط

 11 ال نم تربطا دف ةيرصلا ةمألا امأ
 عاونأ لكب هتعجشو هلم ىلعهل اهنتفاومو يبا رمل ابايم ةيبارعلا

 ( اشاب قيفوت ) هل روفغملل ةهارك نع كلذ نكي لو. ميجشتلا

 ل ف ةمالا ةبغر نع لب طق كا علا ءسلإ ل ىذلا

 ةا ثيابا قيم ان رخل

 محلا اديدش اضغب ةفاك نييرصملا سوفن ىف( اشاب ليعامسا )

 لكلا .قوشتو ةءدادبتسالا ةطلسلل ةدودل ةهاركو قلطملا

 ١" يح ةيروش ةيروتسد ةموكج ردم ةموكح لعج ىلا

 تعمتحاو ةمالا تاوضأ مهلا تمضناف هتعاجو ( ينارع )

 دونملا نوكل ًارظنو . امانبأ نم فولالاو تائملا ملوح



 عل تع 2310 ات ل ب ف تن سلس ن1 ند ١ كتشينخ انا لوو
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 رك كو ال نع ىلا عمتجاو .تاب ايات الا ا ءاع تك ىلا ةحيقنلا

 اهسفقن هنسلا نم. ريمسد 75 ق

 ( سميتلا ) ةدبرج ترشن ماع راش ١# فو

 قرص>: ىهو ردم ىف ىنطولا تزلعا ءىدابم ةيزلكت الا

 ةظفاحملا عم ةيلعلا ةلودلا ةدايسب فارتعالا الوأ -:رئاذ

 نضالخالاو ةعاطلا انا ٠ رصل ةحوتمملا تارام ها

 ماعربمتبس ىف ام هاف ىتلا هدوعول امرتحم مادام ودخلا ومسا

 ارتلكذ اوان رف !متدأيتااةليلملا مدحللاب ىارتعالا اثلاث . هه

 ةءرالو ةيلالا دالبلا ةلال ةّضاوم ةئانثلا ةكاراا أ
-_ 

 رئاس ف نمالا لع ةظفاخلا احا . :نينئادلا قردح

 0 ءالولاو يلاهالا لاصار حاورأ دب اكو سه ءاحنأ ش

 را عاق 2 دالب يقاهي تاتا و ةينيدلا 4 را ءىدام نالعا

 مام نكشو 00 ءاوس نس

 3 || 90 4و 0 اندم : طاس لك قومح دو ى روم

 ع ماع لاا 0

 فاو قط ولا مسا لا ءىدابع سعب لإ تم دع لقو



 هرب

 000007 2 لا دن راء اذه لوصو لبقو . ىدتفا ىردقو

 الإ لا لا ( نازرع) ىالا رفعي ضاوالا تردص
 اذا - سعال <ل طاتمو ىلا (كلب لاعلا دبع ) ىالأو
 دؤولا عم الباقتو ارفاسي مل امهم ودق رلا ءايمعأ لاعلا دعو

 00 (اشا قيفو ) هل روقنلا قدح دقو . هروضح دنع

 املو . هشيج نع ضار هناو (ىنارع) عم قفتم ةباب دؤولا

 د1 ادعو تاس ا ةيلعلا هل 00 كايد تاكل اى اهل رق: كملع

 0 او دقوا ةيردتكمالا ءائيم ىلا امهلوطسأ اتننرأ

 دعلو 641 ماع ريوتك ا ١5 يف ةناتسرلا 0 رضم قايفلا

 000 0 1نالا عا ركتاو ان رف نكد تدراب ةرفس

 الكم ناك ىتامنملا دفولا نا ملاعلا ءا امد دع عبشأ

 " اهلك ةيرصلا ةمالا تدقتعاو هءزحو ( يبارع) مايجشن

 ع قيفحلا تفانلا ( ىبارع ) ريتعت تراصو ةعاشالا هدم

 7 ٠ اهب هتوتح نع مفادملاو رصم يف ناطاسلا ةلالج
 قىرصملا بتاولا ساخم ءاضعا تاباختتا تزج دقو

 ء اي .٠

 2 نرم هحايترا ( اشاب فيرش ) رهظاو ١88 ماع ربشو ٠



 نم نا اريك نر يلا ني ىلع ان نت رنحلا كيمو ةريش از ا | 1 : 7 د 10

 ا

 3-0 رمسس :

 1 + 2-12 0 ا 2 ايلاعا هضم و 0--

 ماعربمتس ه ف هةر ١ هنر هاظم « ىلارع 2 رهاظت امو

 مماقتن الا ىلع ىلاعلاب ايلا !ا أن طب 1 ' ساوس دش قي اما

 0 هلكت لي هةصرفلا 0 زامناو (:ايغ أ قيفوت 0(

 0 و هديضعل و ىنطولا - دا ةدعاسع رسوم لع

 لع الا بابلا صضئرر دعمت 4 ناطإ ربلا ةراز ولا دعاقو

 0 ب اق ا 5 | م ريوس هادا وى ا 2 ( ا

 تدانف 2 2 ا َّكأ زاك الا دئارلا كا

 را فاسأل ةدحولا ةيراطلا ناي تما

 ةناعلا ةلودلا 1 ل رم ف تابارطضالاو نق داقملا

 ةيرصأ] زايدلل ةكرتلا دودلسا كدا

 موميسحو ايناطرر رم كاستل هي 3 ءلا ةلودلا فقدك لقَو :

 در تو رسوم 0 ف 3 نفاصم مهلاوقأ 0 ءقداص

 دف لاسر ميتراشا يسيح تورقو سيلا

 ره ناطلسلا ةلالخل ريرقت مفرو اف لاوج الا ةحاردلا
 ١ . .٠ 3 .٠ ٍِع 2 2

 ىدنفا 0 د_#ماو ىاظن ع ىلع نم 0 لوو رمح



 ل مهب

 «اشاب قيفو » هل روفتملا دنعو ىنطولا بزإلا لاجر دنع

 ل ارسم فق اهوالكو كاذب راصف ةراقحأو همادخ دنعو

 نيعي رقلا ةقث

 ال للا لوا نم !رتكنا ايجدا ىلا ةساشلا ناو

 ا كذكو عادخو شغ ابلك 00 اهم ال هبال

 خلفا اماف.ةرا زاومو ءاهذ الك ةضاتس 00 ع كد

 000 011 21 نورمأاو 25 اذا نيب نافقلا دكت ف

 رت ةوادملاو روكا رودي ءاقلا 0 كيكو دا لا

 م6كتفلا ديرب و ودا نأ هب زحو ىلا رع نظ ذأ ىلنارع»و

 هل روقغلا مهفت ىف 2 مهلتق ىلع ضرحملا وه هناو

 ةلئاعلا قودحوحمو هءاخدب ريناطللا ةلالج نااشان قيفوت

 ةيلعلا ةلودلا لاجر ييفت.ىف كلذك تحافأو رصم ىف ةءويدملا

 لعد , هل روفغللاةطخ جابتنا لأ حاط )) أشا 00 7

 ارتاكنا تراص كلذيو ةلودلا د ماشلا ةلكفم ف اننا

 ىنطولا قرا لاك دعو رمد م زيزع دنع ةيسلا ةعودم

 بسس 00 2 قرذأ ولا: تاوابصو . ةيلعلا ةلودلا لاخي دن



 20007 ا ا ا 2 ز ةزة ز ة ةز ز 7 ز7 7 7ز زة آ720 1

 وا

 مييلا مضت او .دالبلا ىف ىف ةدادبتسالا ةطاسلا 0 مهتضراعع

 ما م نو ريثكس [

 ةعاسلا ف ةنرصم دونا تيهذ 41 ماعربمتبس ه فو

 نيدبأع ناديم ىلا « ىنارع » ةدايق تح ربظلا دعب ةثلاثلا

 اشاب ضاير ةرازو طامسا ةءودحلا ةرضحا نم تبلطو

 ري. شلل ددع لمحو رضع تاون ا

 ةفداصملا تضتقاو ةناهاشلا تانامرفلا هب حمست مك يدنج

 نييثاغاناكىواسن رفلا فقارأاو لارتلا ان رف لصنق نا دئتقو

 ) ليفكو ؟) رتملا ىريلكن الا تقارلا كراكو

 اماق ناك ىذلا ( نوسكرك رتل مم رم
 0 حصنق . لارنملا ارتلكنا لصنق « تيلام » ريدلا ماعم

 0 رع) لاطم لوبشب ودخلا نوسك وك رتسااو لفك ١

 الط ودملا لبق ىد ناعاش الا ىتع لو
 ف زيكو: ماو © انشاب وهات ر 0 ةراقا اك ينارع »

 هسا قس او ليكشتب « اشاي

 39 در 0 و اهنذ' وردا 3 أ ةداملا هده: لك تدل



 ل مجمع

 نم مهطايض لتق ىلع وتحل صبي رحش رما ا قيمحتلا نك<

 0001 رك تااخآ نارع) لوفوودللا ةمدخدجا

 [دده 0 رو ةلج تر>و : هالو 0 كلدب رما و دخلا

 ا دادوماا ىلإ داع الاخ اح اوأ نيذدلا لغ 39 1

 اا ام ردلا لآ ودعا ندللا ضاخشالا ضعل ناك

 0 :١ دنع اددش ايضغ مهداعبا ثدحادمف وب ددخا ةمدخ دعم

 عانق أ ف مد وفن ةيعملا ف ذوفذ ءلا 0 د ادعت 2 هاج

 لمعف هيب رأاةراظن ل

 0 ةلاحمالا 0 اشا 500 00 0 اطو 0 3 رزعلا

 نعل مو 8 ةيودللا 2 هل د اعلا روص «أشا 0 ( 5 ننعو

 ديدشتلاو مهضعب عمطابضلا عامجامدعب رهاز الا ردصا د

 حو هنأ هرب رقت ىف « اشاب ىارع» لوميو.ديدشتلا لك ماع

 4 3 اما و رآ ىءاح كب لاعلا كيع ثيل لعو هك لع

 سوفت لع امج ريما الكروم 5ك 0 دقو

 دالبلا روتسد رييغتل ةماع ةيلهأ هك رح لمع لع اوةفتاف طابضلا

 . امومهت, اوناك ىتلا « اشان ضاير » ةرازو طاّقساو اهماظنو
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 ححصن ىذلا وه هبأن ةراشلاو (ىا رع) ل ملا ارتلكتا ل اصنق

 دصقو . تفر اشأن نامع لاددسابو يع وتلا

 مهل ريصن هنأب مري رغتو هيلا م 100 كلذ

 ىارع .قدلا رماام ةكحا 0_0 1

 حلا دك وو اراك او [سن رف ىلصنق يلا ابهذب_ نأب ىعهف لعو

 حاورأ ىلع ةظفاحلا نانمضيو ةيمومعلا ةحارلاب 00 ا

 زيزعلا رماب الميو ابحوتق نيمورو لا كا

 تينا تاكل ديلا اه تبع فقد ندا ل

 باحصأ نكلو رضم عوبر ىف ادئاس مالسلا ىتبو ةلئسملا

 ةعسلا مماياف عوأب ف 9ك را كلا نولدسا ا تااسدلا

 دونملا جيب نييصوصخلاا ويدخلا ةمدخ ضعب يلا اوزع آو

 هده ِتدحو دقو. 3 ثاتتفلا ىلع مهنا رخأبو ميال نص

 سهذو لوقعلاءافدص ضعب دنع ةيغاص اناذآ ةعسلات ارا د

 ركاسعلا ضرحوتايال الادحا ىلااليل ( ىنيزلا كب جرف )

 مويلافو 4 لع تصدقو 0 هعقاوت " 7 لق لع

 رهظ دقو هناشد قيفحتلا ىرجو ةب را ةراظن ا قاتلا
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 يرلغأو ةب رحلا ةراظن

 2 08 طاضلا نم هال 1 موعي ةئاظو ن< ّن و وةرم

 مهاب تاوذلا نم نوكم ساجم مامأ

 مآ ةحس و دونما معلع تضعف مهمجسل رمأو ٠ مهم صنم ىف أونيع

 ليملا نيفورعءملا نيب رسدأ | طاضلا لك لا سراب كلذك ماو

 رك اسعلاو طابضلا تجابف . ةعلقلا نحس ىلا هيليمزو ىبارعل

 نجس ىلع اومجهو م . اسورل ىرج اء تملعام دنع ةيرصملا

 ا اس الاد ل هذه اذجاو هنم#وجرخآوةيبرملا ةراظ

 ا كلا ناجم ا هي راك 6 راكقألا تفلقو دالبلا ف

 .ةيمبالا سئاسدلا تانزاو

 ااا ه:حسلا نم هاليمزو يبارع جرخ أ دعبو

 ليصفتتب اياتك رصم يف ةينوروآلا لوذلا لصانق ىلا (ينارع)

 نيدباعىلابهذو رومالا هذه ىلا مراظن آت فلتساو ىرجام

 امنع هنأب (اشابقيفوت) موحرألا هل حرصف ويدملا ومس للباقو

 اا اكل .داوت2) نيع هناي: ةريخاو- طابضلا لك نعو هنع
 اكو . قر [2ان نامع نم الذب ةيدابجال!راخان (ىذوزابلا

 (.تنلام) رمسلا مهفأ دقو : املأ ماع رياربف ؟ موب ىف كللذ



 هذ تت

 كيعل كبع ن ام 8 عمدا ىلا احاط اودع مدالب ا

 هرق ةعقاو ىف ىذلا ميسجلا رطحلا ندم روم تحن 3

 نكلوؤ.ةيرطاو ةيهافراوةداعسلا را تع تا
 مه ر تسهذو ٍِي رمأ لشفف اهياند ند تجدتسا ةواذم

 هدب علا تتاضملا 00 كطقاسلاو م ى تا لح

 5 رفا لالا ى 4 ع )او قامشلا عا 3 لكذا ثادهو :

 نايا لج تاكل هيل ل 1 تادحا دف

 دض (اشا قيفو ) هل روقخملل ا هضيررع مفر يلع

 نييرصأل ص 4ةصعن باسل م راارظا ) قفر أشاب ناهع 0

 كا ىعهف ءو كب ىنارع دمحأ تفلت 2 هيز<و

 هد امو م وجد جلا ! عدمت كب ىدلح كال كيعو
 ٍِيى

 نولماعلا هيدنج الا س ؛اسدلا بادأ رمالاب مها 0 ةضبرعلا ع

 قاقشلا جيو :اعيسو ف مدهجاولدبو رم عايض ع

 _ ىعاح لاعلا 9 ِى ف لِعَو ىنارع تفر اودصنف امظع

 ىلا طاضلا 50 ) قفر أشا نام ( ئعدتسا لعفلابو



 مدل © جم د

 ” عملا وح اق لحاذتلا قحمهحاموأبقوفحو ريدم وس نم

 َّق لكاشاا تدادزا 0 ا كاكا دوم دايدزابو

 ةقارما ءاشنا تررق دمف . اهلالتحا ليس اهل تدبعو اندالب

 ا كلوا تنكو اشرف عم كارتشالاب رسعم ىف ةيلاملا ىلع

 ظ /
 ىنطولا رمل تعءحشو عمه كا لك َّق اه كَ

 ا 001 ىفاوت) هل روفخلا ةيلوتدهي و( اشاب ليعاعسا) ملخ

 نييرصللا نم رخا قيرفو هالومنيبو هنيب تقرفو ةهج نم

 ادع |طتأ حا ءاضملا لزب حي 0 4-ه> 0

 املك اءوروالو ةيلعلا ةلودللو نكيريدملل ا ت1

 0 ارد رباكتاالا ةرساد نا رصم ظحتءوس نمو

 1١ ا رطانو قافثلا محت-اف مهضعب هنيبرصملا نيب قيرغتلا

 مهضعلو نبيرصملا نيب ىرخا ةرابعبو شيخأ يف نييرصملاو
 اا ل ىف ءاوضق نيذلا ةدك ارأسا رانتعا نكعال هنال

 مث. لب_اهنع فاجأ اهيف اولسانتو دالبلا اونطوتساو مهتايح

 ” تامدملا ةنعارفلا هل نيبو ممل قي ندور اذ

 عافتلا ءوس نيدرصلاو ةسك ارطانببنملاز ناك ولو
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 82 و هدلا ةكاس تريغلو ر ميم ا تربغل لقو

 يس ( شان ليعاعبا )قف ارتكتا ءارش م 0 نم

 ٍِق و ةلودلا 0 دوف كافرا تءح قدسنا وسلا لاتق ف رسوم

 دعو - .ةيفانلادشأ انقل ةيفانم ترايصف ة 20

 ةريخالا نينسلا ىف ذوفنلا نم اهل راص اع ارتلكنا تاصوب

 6 نيفظوم ةآاهج نيدبعل ل ) اشا يع ايلا ( ْن

 م-باعجو ئزصلل ناد ودل قو روم تاّرادا َّق زياكنالا

 . 2 سوه ضرا 2 لقالعلاو ءاوسلا رود ردن فق م-مءلرذ

 ةيركملا عم قيقرلا 5 20 كه ل ٌكلدك كاصفر

 ' قئارتلكت | تحتم ىلا ةديهاجملا نحو ماع --

 َّى ةنزلكت الا تادارط || د ىقح» م ةسذاشلا ةدالا

 ف ىلا ماا هب رصلا ا ندسلا ف ثحبلاقحو رع الارحلا هأ.م 1

 دعن امذ اهميلستل اهلع ءاليتسالاو هل ةلماحاهنا ىف هبتشاا وأ ١

 هيلعرثمت ىذلا قيقرلا ىلع ءاليتسالا قحو ةيرصلا ةموكحلا

 نئاسولا داتا ةبرصم ةنيفس قهءزباكن الا تادارطلا ىدحأ

 وهام لع ةيااع ةرطيس 0 نم ئأ ٠ « هر رحتتل ةمزاللا 1

3 0 



 لاوقالا هده ىللا ينصأ ة ةربر - ءارأ اذ 0 فقاوعلا

 ب يتلا نودلاب ها هتمأ قناع لقت و نادتساو ةفرخزملا

 راتبا جالا لعادل اهعارو

 ١ لاوقأ كتراخر ( اشي لغاملا ) عدخما 1

 0015 فارع وةعطلا ةلامأ هلع تاتوويموزوألا

 نييوروالل رصم باوأ متفو ةلئاطلا نوبدلا اهردأ ن ب

 اعلا ةريزعلا رصم دالب لعو رغم كلم لع كاذب ر جو
 ىسرك نمهعل+ نأ رمالا هب يعتتاو ماسجلا انالبلاو رابكلا

 مهنظي ناكن يذلا كئلوأ ىأ مبسقتأ نويدلا باحصأ هكسلم

 مما ران للعيو ةنطو ىنب ىلع مياضفي ناكوخ ل اندم

 اذ دا كرما لك لج ةضفرات ةريع ىهو . ميحاصتو

 امتداعسسو ممالا ةوق يف كلاملا ةوق ناف اهم اوربتمي نا ةفاك
 تناك 5 لطابلا ءالطلاو تذاعلا ف رخزلا ىال ةققملا

 ةلاعامل تناكو انتمانوق اهلالثتسا ناك ن ودلا ةليلق ةمالا

 اهتاصم تدادزا ةبمأ نود تذادزا الك سكعلابو ةْرْرَع

 اهسقن اهايحىفو اهلالقتسا قت ددهو اهلع ىنجالا ظاستو



 - ما/ل

 7 ةماعلا ةمزالا ٍِس
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 ليعامسا )اهضرتقا ىتأا امم ود ىه رصم ئاصم ميس نا

 فاجالا لخادتل ةديحولا ةلعلا اماف . قبسالا ودحلا ( اشاب

 اهروما ف صوضالا لعارلكا لخادتو

 ىنجتالا لخادتلا ةسايسةدعاق نا ةفاك سانلانيب رشا دقو

 قرف ) يه اهدابعتسا ىلع لمعلاو مالا نم ةمأ نوؤش ىف
 نارجب ةدحاو ةمادارفا نيب قيرفتااو قامشلا ناف ( جن

 . اهئادعأ ةضيق يف اهطومسو. ةمالا هذه لاسيما نإ

 مهالادابعتسال ةديدج ةدعاق رصعلا اده سارس دخلا دقو

 يق ةيوروالا ةلسلادابعا تا عدس ندا
 ضارقالعوه اعناةويسالاو ةيني مالا هال 0
 اهدالب لع يلوتستوةمأ ديحتستن | ةلود تدارآىف ا!

 هلاح رييغتو اهفرخزو ةيندملا هل نس نماه ريما شد

 ىف رظنلا .ريصق ىأرلا:فيعض:ريمالا ناك اذاف اهم ندد ١



 لب عافد لقأ ( ناوريقلا) ةنيدمنع اومفادب ملو هلوق ءاطسبلا

 اذكهو. اماما مأع رتوتك 1+ يف نينما نودواسن فلا الخد

 او ءالخدلا نم ليخذ ةليح اسنرف يددأ ىف ةتيدملا تطقس
 ءالخدلل ناكو الاةيبوروأ ةلود ىددأيف ةيمالسادالب تطّقس

 اهبطوقس ىف دب

 ةضيق يف تعقوو رثازملاب ةيسنوتلا دالبلا تق كلدبو

 ”دلا ةهخشلا ترزاو ةطاسلا اعف انسزفل تعو اسنرف

 ةماعلا ةلودلا نيبو امسورلا نك ةموؤشملا برحلل

 هل سه ومع



 مود

 سيئر ( ىلوريك ) ويسلا لباقت هسفن ١646 ماع نم وينوي

 ةندم ىف ( راع رز اولا عم دئتقو ةيلاط, الا ةرازولا

 ةلباقلا هذه تريعاو امني ةيداحلا تلاطو ( نود

 فلاحتال ايلاطرا مامغنا ادم ةضالا اعاد ءاونل

 ( كرات هساسا اخ اهنا قىفاستلا ىال دا

 ةسنوتلا داللا ىابظخ لك تريلا دفا

 ابسفن ( ساو ) ةئدم ام١ ماع 00 ٠١ ىف تلتحاو

 رومالا نمو .(ناوريقلا) ةندملالتجال ارارجاشبج تامرآو

 ضحايوأسن فالجر نأ ناوريتل اس فولد 0
 دهنجاو ( ىداحلا دما ديس ) هسفن يمحو مالسالا ند ىف

 اف ةلاع ةحردب ىلا لصو يح ءاردلاةي رشا 0007

 دوتللا تيرثقا الف . «تفاوريقلا فريك دج 007

 هنولأسي اًواجو اهنععافدلل ابلهأ دعتسا ةنيدملا نم ةيواسنرفلا

 لخدف هيف نودقت», دجسلا ىف خيش ميرض مهل ريشتسي نأ

 خيشلا ناب محل لاقو بئاصلا نم مهلانيساع مهلالوبم جرخو

 موقلا ميتاف . امنع راص ءالبلا عوقو نال ميلستلاب مكحصنب



 ا خ0 1

 001 لوألا ام تدلع 11و .هلع ايض رع دنع ةدهاعلا

 "اص لك ةوانرفلا ةموكللا اننابساو انمتلاو انئاملا

 هقوقح مساب اسنرق لمع ىلع جتحا دّمف ىلاعلا بابلا 0

 ةيلعلا ةلودلل اوروأ ةلماغم لع كلا خيراتلل كرثو ةيعرشلا

 أماع امادتعاو

 اردك ايلاطبا يقسو عم أسن رف ةدهاعم ما دعو

 اسمنلا وحن ايلاطيا راظلا تلوحو اسنرف ىلع اطخسو اديدش

 ”ا دس لآ الاماو انيرك ني ةوادعلا تدتكاو“ -:انالآو
 نم دلب لك ىف نونحاشتب اوراص نييلاطيالاو نيدواسن رفلا

 ةيروهججا ديع موب ) امه١ ةنس ويلوب :١ ىنف . اسارف دالإ

 نيبواسن رفلانيب ايليس م ىفةريبك هكر عمتلصح ( ةءواسا رفلا

 دحاو ىلاطباو نييواسن رفلا نم ةنالث اهف تام نييلاطيالاو

 ” ذل اعلترا دئدنع ةناملآلا دئارملا تريظأ دقو

 نءطت ةيلاطيالا دئارحلا تراصو اسنرفو ايلاطيا نيب ةئشانلا

 ايناما حدمتو بابسلا شخأ اههسنو نءطلا حبقأ اسنرف ىلع

 رهش ىفو ابنم اهماقتناو انرف نم ايفشن مدملا ىف ءىرطتو



 د جمس د

 (رابر )لارتخلا اهاضمأ ىلا ةدهاعملا هذه ةروص م١4 مأع

 ماع وأم ؟ حجرات ( ودرابلا) ق سنو: ئان عم انشر مسي

 ىلا عقاودلل أنين رق لو اجتجا لع الوأ : لمتشل ىهو ١

 اند رد دع لع اننا :ةنيولا ددالا فاش ةنرو رض ما

 اهمعو هع رطخ لك عفد م هكا ةنامج و هتامح نسل و“ قاد

 ني .ةدوعمملا, .تادهاعملا دفنت :ةناعشن ايسن رك كبح ىف

 ىواسل رف رزو نييعل لعاعار.ةدوروالا لودلا نانو سنو

 ارق نيب ةطساولا زوكيو ةدهامملاهذه ذيفنتب موقيسنونيف

 قى نييسن وتلا اناعرلا لمح لع انماخ.. ةسضولا ةنالولا نيبو

 دبمل ىلعو اهاصانقو اسنرف ءارفس ةبامحو ةطاس تح جراخلا

 اهصرع لبق كوذلا نم ةلود عم أع ة يهاعم دنع مدعل نس

 كلذ ريغ ةدهاعلا: نمضتتو . اهللع ارعم قافتالاو اسل رف لك

 ةسنوتلا نودلا ناشنو سلو ةيلام ميظنتنأشل ظورشا

 هيداعملا لثابع'ا يلا رئاخذلاو هانا كد مدع صوصخو
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 هده لع عاجالاب ىواسار فلات اؤنلا سلع قفاو دقو



 نكلو أس ٍش 00 1 0 فالحل لصفتو نسا َّى

 ةلودلا 0 . 0 بر 0 0 رفل هل ةلامم امسورلا

 ىل_س ا تدار 1 الى ل رصش و أهرصني اريصن ةيلعلا

 المرا اذا العد رحل نالعاب انكر ان دده سو ىلا امفس

 [  دح ةللعلا ةلودلا لع تعصت ناك 0 ىهيدبلا نمو

 لخادتل ادبدج ناب حتفاو أس رف براحن نا ايسورلا م

 تيسلا از مح ملف .امحاصع رارضالاو أممو وس 8 لولا

 لك ناكل ب ايلعف اجاجتحا سنوت يف اسنرف ل< ىلع تحت نأ
 ايلوق اجاجتحا مستحت نأ اهتعاطتسا ىف ام

 نم ةضراعم ياي ال سأوت ىف اباحي ناام ميمارالو

 نمةغل :ا ؤمتناكوةيبساوتل اادال اهلا لع ا تاكا انور لود

 تادور< كدعل 00 لئاق ترق دقو ىدنح 0

 ةقيدحلا ُق ىهو سل ول يأب عمة دهاعمدهعىلا و ةميظع

 هيما 0 أسن رف ةناهج لالعا

 دآم ذب ف ىواشت زفلا تاونلا نيا لع تضرع دقو



 تيا نرسل 57200597

11000 

 ا

 اهنوق رو الع ىإ ىلا تاراتعالا هده كمر

 ىف لسرأ سنون ىاب نأ وهو دحاو رمأ مامأ طقست اهلك

 ردصتسإل ةناتسالا ىلا (اشا نيدلا نيخ ) هفجع ماك ردا
 نامرفلاردصو ةسنوتلا دالبلا لعا نا هنئيعتب ايناهاش انام رق

 روكا ؟ه فو :٠ هسفنن سنو ىاب بلط ىضتمع لعفلاب

 ) قداصلا دمخ ) نييعتب ىناطاسلا نامرفلا ردص ا١ما/ا ماع

 و4 موب ( هدرابلا )ف 0 أشاب نيدلا نيش )رك ةو سن ون ىأب

 هيه ولاد دال نايا س اذاف ةلفاح ةلفح ىف امال ماع ريشو

 الف ١هنسد ماعو هدف 0 لبق لالقتسالا ماع ةلقتسم تناك
 اهطابت را دعب ةيلعلا ةلودلا نع ةلمتسم اهربتعي نا 0 نع

 ىابلا ةيلوتل ىناهاش نأمرف رودصا ىضاقلا طايترالا اذه ا

 اوركت نأ اندروأ 7-0-5 عيطتسإ تيك هلا

 مضت ةيروالا لودلا ا«ار دقو ةلملا لود نس

 هيبح ةدهاعم اهدقع درحع ةيفيرفأ دالب ضع ١ لعاب

 ؟ اسيبو دالبلا هذه ءارما ن

 لادن ةيورو الا ويلا نم ةيلعلاةلودلا تاس



 ل مو تدلك

 ةلودلا عفو لذا ردا ل تان هعمل هد م

 ' تورد ةلج نااسارف ةيجراخ ريزو كلذ ىلا كفاح ةيلعلا

 لخاد نودد ردا دكان نينو ةيساوتلا ةراماالا نيب تماك

 ساو » ةنالو « اينيدراس» ملغ تر راح رعع ماع ىنف. 5

 ردكم و ةنسح ةديح ةيلعلا ةلودلا عم أداء .تناكو

 ررق امله ماع ىف كلذ لقو .نسو عم ام رح اهؤافص

 راجبلا ةيبصوصل منم ىلع سن راف( اقول نك ارز رعود

 هيراج يرو كلذك دجماو ةيلعلاة ودلا طسو تول

 ١851 ماع يف تاب ةسا اسيل رف نأ سنو لداعتفا لع انزع

 طدسو ريغبو ءارمالاو كولملا ليقتستاك سنو ىاب ( دمحأ (

 لالا وتلا ةيالولا روسو نايو ةيلفلا ةلودلا .ءارقش
 هده ةيعلان ىلع لدن دحاو فرح هيف رك دب ةدام ١١ لع

 ةيلعلا ةلودلا ىلا ةالولا

 اال د ةلوك. ةروشنم اسارف .ةيحراخ ريزو محو

 دالبلا ىلا ةيوسنرف ةلمح لاسرا |ىلع ةتفاوم انرذا

 الار يالا لا ريش نك هنا كاش الو ١ ةشنوتلا
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 امف تحتتدا املا مأع لير 7 مراتب ةيوروالا لودللو

 ف از يه ةيسنوتلا داللا نا تنانأو اسن رف" لمت لع

 ةلودلا ىلع ءادنتعا ربتعي الع ءادتعالا ناو ةينامتملا ةكلمملا

 أممسفن

 ةيحراخ رزو )» ريلبه تت ا ىنلترا 0( ود تاجا

 ماع وبام + يف هلسرأ روشنمب ةيلملا ةلودلا ةرك ذم ىلع أسنرف

 هيف حضوا ةيبوروالا لودلا ىدل امن رف ءارفس ىلا

 ددالا ىلا ةددرجن لاه را لك اة ا ىلا تا انيس

 رظن ىف ةيسنوتلا دالبلا لدغ ع لا تاز أمتعالا نانأو هسا وجال

 تارايتع الا هدهو .ةياعلاةلودل |نءلالقتسالا ماك ةلدتسماسن رف

 هند ةقالع الا تسحل ةيلعلا ةلودلا م 00 هقالع نا ىه

 تدع دف . اهلع اهقيدصت وأ ةيلعلا ةلودلا طسوت نودد

 انف تدمع“ مسا مع سا مق :ةدنهاعماسن رف عم

 2 د نبرشع وحن ارتاكنا ع م تددمعو قيقزلا 3 اعلا:

 جاتحم و دودن الكرمل ماع فى 5 انلاطيا م تدمعو



 000000000 لل( كرب » نلربلا ١ نا انفلسأ

 اسنرفل رهظاوامهنب ءاضغبلاو ءانحشلاداجماو اسن رف نع ايلاطيا

 الو . ةيسل وبلاد دالا ىلع ااه مفر ل[ م دعاس دمع هنا

 دف سنوت يف مدالإ ذوفن ةيوقتل نيلايم اسنرف ساوس ناك

 اورظتناو حايترالا ةباغب « كرامس » سنربلا لاوقا اوت

 داك دعو ةيسلوتلا البلا لع ةلمج لاسر اال ةيسانللا ةصرفلا

 ارح الا ناب ا واس رمل ةيسنوتلا ةرامالا نود ساما ةنال

 00د ىلا اصاخ ارك رم الرمل لدا ا رتلكت اوايلاطي ال

 حصن را ااا 2 ودل نى (نفاشاهل رك

 (ءاسم, ةلقرءو ان رف ةك اعع < ماودلا ىلع ( سنوت ىاب )

 قنييواست رفلا نوراجت هيسنوتلا دالبلا ىف نويلاطب الا ناكو

 نسكملاو 4 رلا ىلا مهقبس ىف نودهنجو لم لك

 دودح ىلع تدنعا ةلاحر لثابق ضعمب نأ ثدح دقو

 كيمو اماناغ قصحتل ةصرفلا هده: اسرق تزيتافرثإ هل

 ةيسنوتلا دودحلا ىلع ةءواسارف ةلهلاسرا تررقوابعو رشم

 ' 30 رمل 1008 ا كلدب ةيلعل || ةلو دلا 1 ألو



 ةهراردل يد

 ديطو ىلا هده ةتسايسإ (.كرادش ) سنريلا لضو كفو

 دف كلذ هيلع لبسواسنلاو اينامور نيب طباورلاو قئالعلا

 كاذك مجمو .ةيكرتلا ةيسورلاب رح ادعب ايسورلا ىلع اينامور

 يفاهسفت ايراغلب لاخداو اسمنلا مم برصلا قئالع نيسحل يف

 اسمنلا ذوش ةرئاذ

 ةرهاملا هتسايس يف « كرامس » سنربلا حافأ كلذبو

 نم تبرةتوايسورلاواسمنلا نيب ةوادعلا تدادزاف هانعام غل و

 الاجر و الاعانسورلاابتدج وأ ىلا -ناتلبلا تاراما امددلا

 دالبلا نع رهملا م ابلك اشميو ناقلبلا دالبب اسمنلا تلغتشاو
 فاست هتايس رات « كرامس » ساربلا يار املو. . ةيالالا

 ابساوس هب لفتحا و امظع الابقتسا اهيف لبقتسا ثيح انييفىلا

 وه ع« كراتد» نا ءىراتلاىننيالو - اتاشالان ا

 ةلزانلا مالا نكلو.. اهنالحنا لصاو اسينلا ناس د

 ناعأو ت نايسنلااب انش نم ةطاطخنالاو رميشلا
 ايعافد املاح اينامل عم تفلاحتاسمنلا ناملاعلا ءاحنأ لك ىف ذئتقو
 حدلفلاو حاجنلابتجو )» كراش ( ةساس نانام د



 تك : 0 ب

 .لالتحا رد مو جي امعلا دونملا مم كارتشالاب « رازاب
 نالمبعم ناش لالتحالا اذبل ناكو  اليوط انمز هل اسمنلا

 لبسي ناك اهطساوو كينولاس قرط ىلع « رازاب ىفون »
 01,011 نينفرا لك اتسإإلا اوتاج نا نو والا
 ةيلعلا ةلودلاو امسورلا نيب

 سنربلا وه (رازاب ىفون ) لالتحاب اسمنلل زعوأ يذلاو
 اب اولي اا الءادبلات ري ظاايسورلا نا ارامل هناف( كراسن )

 انمدق م اهدض اسمنلا عم داحتالا ىلع لمع ليما ناركسب
 لعجو ناقلبلا دالب يف اي-ورلا ذوفت فاعذال هتءانع هجوو

 نيبوةلودلاهذه نيب ةوادعلادادزنل امظع ابوقامف اسمنلا ذوفت

 ىلع ةظفاحلا يللا ام اد ةرطضم اسمنلا كلذ يتبتوايسورلا
 .ذوفت ةيوقتب( كرامس ) سنربلا دصٌقي ناكو ..ايناملا عم اهفلاحم

 !اسمتلا نيب قامشلا داجتا انركذ ام ريغ ناَملبلا دالب ىف اسمنلا

 ناقلبلا ىفاملاصعو قامشلا اذه. اسمنلا راظنأ ليوحنو رحلاو

 [يناملا ةلفاس. تحت .اب اد قتل ةيناملالا هالبلا نع
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 ةنسوبلا دض ةءواسنلا ةلا فيراصمل « تابسنإلا نم نينالم

 نم انويلم م؟ غلبم انم هللا مده لع قرص نأ هد. رهلاو

 اسمنل ا مدن أ رج تذخأو نوير لا جابف . ونيرولفلا
 ةءرجلا ةرازولا ترطضا يح فينعتلاو مالملا اهيلا هجوتو

 ميدقت يلا - ريهشلا « ايت » ويسلا ذك واهسار ناك ىلإ

 نأ يه زر وح اوسرقاو روض رقم ١ ضار انوا

 وه ةضنم ىف قم نأ « اس وسلا لاح جرح فقول

 لهالا ترانا نيت دخأو ميغان نم دجب ىّتح هؤالمزو

 01 .داللا ىف لقالق ثادحا مدع هوجربو هوحن رجلا يف

 ةبواسمتلا ةموكلعا نلط ل وق نيب ربا لع روطا ريمالا

 نرخع ابار رق كسوملاوهسوبلا غاللا تراس

 ما كادوا 00 ةسمخ نم الدب وشيرولملا سا
 اسمتلا لالتحا: نكلو. ارهاظ: راو انمتلا نيف

 ةدددش 53 سوف ىف ىق ةبا كس راو هنسوبلل

 مهسوفن ىف ةنماكلا ةيلصالا هارت قوف نييواسمنال

 ىو ' ميلقا 5200 مأع ربمتبس م يف اسمنلا تلتحا دقو



 ةطروأ كسره او هنسوبلا ىلع ءاليتسالل اهشمب ىتلا ةيواسمنلا

 اك 0 داارنالا دونج درطب صاوالا اهلا تردصاو ةبرج

 مو  ةيناهملا دونملا تدجوو ةطروالا تاصو مف دالبلا

 ترك ذب -_كسرملاو هتسوبلل ةلودلا ءالخا دعن اوَعب نذلا

 مهناو ةفيرشلا 0 ردلادع دا هدف قاومت دود اع دوه لل

 ةلطروألا تملاف أمطو ءان ا لا ةتنحا ىلا ةلودلا دونج

 000 لا رثالا لخ صاصرلا قالطأ تنأو حالسلا اهلك

 « انثاتدصأ لع صاصرلا قلطن ال اننا » دحاو توضي

 "0| |ذه نم < ضيزوح اوت رف » روطاربمالا ظاتعاف

 للطروالا رثع ترش مأو ةبركسعلا ةقلاخلا هذه نمو

 ةنرحلا دونجال ىصالا ما غلب اف امفلاخ ىلع ترمتسا اذا صاصرلاب

 ةعاطلا نع نينامتعلل ليمجاب اهفارتعا رابظا تاضف اهنكلو

 روطاربمالا صاوال

 | لح ةرلحو رجلاو اسينلا7 ني فلما عحتسا دقو

 0 ل1 دما اشمنلا تيلط ام دنع رابللا ةعار ىق نسمشللا

 ةسنلا وحن ىأ»  ونيرولفلا نم ايويلم هو غلبم رب رمت يف



2 
3 

١ 

0 

 لوو د11 نوماستعل 2 كلحر مما ىلع اونهربو باذعلا

 ةلودلا عم كك 1 ل

 امتلاء دا لاف .كلدد موملع ىضهت ممحلصم 2 ةيلعلا

 للملا ف نييفالسأا تك نم ديرب كسرهاو ةئسودلا لع

 قفايسورلا ذؤق دايدزا كلذكو رجلا ذوفت رضرو ةدا0

 لع ريتسم قلق ىف نيللا نيجن ترأهلاع نود
 ودع 2 ف لوا ف ايوا لاف ىساعجبلا أاهدو>وو املي

 تباخنا دعب 1845 ماع ةبرا ةروثلاتعف ىتلا يكو رجملل

 ايف ف اهلا

 ةيلملاةلودلا عم ةحلاصملا يف رو لا كارتشا ىلا انفضأ اذاو
 ةلودلل ليج مهفارتعاو كارالل دالملا هه ناخأ صالخا

 كمر ف كاتس ند امى ماع مراو تاق -

 رهاظل هنك اعف ند 0 َُ اننا مهمياسل تضفرو مما و

 2 ةروق لك اهوحن مهلايما رابظاو ةّياعلا ةلودلا ةبحع نيب رحل

 دونجلا عم تلسرأ اسمنلا نا رفدلا دنأ هركذ اخ امو
20 



 لاتق نولتاش او ورمتسا لت: نينو ةايسيتلا يدى هيسولاا

 001( 15 فد وامتلا دض ةروثلا ترمتماو لاطنالا

 ةاهج مامأ نلوواسمنلا مزما دقو .*الك كسرها دالثب قو

 د 7217 !وفالو ىرخا دل ره كيسرهلاو هتسوألا

 اق شم هدجال ام :بعاضلاو باعتالا نم ةنومذلا

 ما ماع 1 0 0 فو . ةميظع ةلود عم ةريبك

 نب هب 0 لوتبا ناك ام كلر ىلا ( ىراباع) لارنألا رطضا

 000 || هش ردح نادم (تفاس) ة(انيود) رج

 بحشأ ريمالس ٠١ قو . هلاجر نم رفاولا ددعلا دقفو

 ارارف ( شام ) مقوم نم هدونجو وه (شاز) لارتطا

 دال دال ار هيولا لاغأ تامه نم

 (ىارسةنسو ) طوس دعب ىوأس 1 .1و

 20 00 ا ا هدرا امدتعالا

 «كينروفز » ةنبدمو « هتنسز ) ةنادملعىلوتسا دئدنعو

 دالبلا لع لوتساو .ةروثلا مق ىتح اعنف ًاثيش مدقتي دخأو

 دشأ ةا رهان ةئسوبلا لاعأ هقاذأ لأ كعل نكلاو اهلك



0 

 شيما عوجرلل قاسم نما داوق رطضا ئد كالا

 ةواتسلا ةموكللا تا طضاو مقاوم ىف ءارولا ىلا

 شمل عبط مسلوق 6 ةوودلا داو زل هدب دع دودح كافرا لا

 ناك . كاسرهلاو هولا لاغأ كر اهدا قىواشتلا

 ةيطولا ةكرطلا هذه ىف هتسوبلا ىلاها نمو

 عومجا داق( ا>دول ىحاح ١ ةئقما مزخاو مزعل || ديدش لحر

 هتمأ 0 هألا يع قحاو ةدامق ندحا نييواسمنلا دَِص

 2 راتلا ءانث مرق هك طوو

 هنسو ) ةنيدم تطقس ١807/8 ماع ساسغأ ٠١ ىفو

 ادوهشمامو.ناك مويلا ادهو نييواسمنلا ىدأ قا كك

 مومامأ ادار 8 ن< اديدع اددع كو هرق 506

 اكيف . لاجرا ةيدق فا ةهسوللا مفادن ءاسنلاو تانبلا

 .ناطوالا نعدودلانوك اذكهو ةملطا ةمدا

 هنسوبلا ىلاهأ نم نوريثك سوبغلا مويلا اذه ىف تام دقو

 ىلا صالخاالاو ها ةينطولا ءاديش اويهذو

: : ْ : 



 تا

 امتفاك ةييوروالا لودلا نأ هيفوهل تنابأ اروشنم كسرهلاو

 ةلالج ناو اهداعساو امف ةنيكسلا ديطوتل مدالب لالتحاب

 ةتيقملا فااخام وهو - مرومأ ميظنت ىف هنع امانأ ناطلسلا

 ىلاه /نمنيماسملا عدختل ابذك كلذ اسْمْلا تركَذ دقو ةرملا
 دادادلا ند ركأل (ابستلا ىآ) اهناو - كسرحلاو هتسوبلا

 نيب ةيركاو لدءلاو ةاواسملا ءاول رن اهدصاّمم .لج لب

 ىلاهالا

 ا رلا لاهأ راق روشنملا اذه ىف ءاج ام مغرلابو

 012 اداعا» دنع نجا اوماق نيملتملا نم 0 1

 مط ونععافدلل اودعتساو | املالتحال مدالب نم نيب واسمنلا

 1 ىأ - نويسك دونرالا عيبا مضناو بجاولا عافدلا

 ة:ندمتدخاو - اهل با انوصلخمو انسورلا نيدد نوني

 ا0003 0 1 رم) ةيدموا( وفائار )وأ( ىارسهتسو)

 كسرهلاو هنسوبلا دالب نع عافدلل

 عافد مدالب نع كسرهلاو هنسوبلا ىلاهأ مفاد دقو

 سم موقاذأو ةفينع ةمواّتم اسمنلا دونج اومواقو لاطبالا



 كل :ةالاطورشلا لوقامااسو ا

 000 ىف نانوبلل ابنع لزانتلا دالبلاب نيطاقلا نمل

 دا نيينانويلا دنجنال ةيلعلا ةلودلا تمادام ةينانوبلا

 ثلاث « ولوف » هنيدم عالق م ده ايناث . ات ركسع ىف اهدالب

 ةيداعلا ابق اح 00 0 نينانولاةه اخ ل

 مدح و نان وكلاهدضفت قتلا انردا كد

 تماو هلداتلاط و رشلا هذهلوبق تضضفرو ةيلعلاةلودلا ىلع

 ىلعةيلعلا ةلودلا رابجأ صوصخ ةيقافتا ىلع وام ؟١ ىف اهلك

 ةراخم ىلا ةياعلا ةلودلا ترطضاف ةياودلا ةنجالا رارق ديفنت

 ةلودلا ةدجلا رازق دف: لع انعم قاشالاو اود
 ىفذانويال امنع لزانتملا دالبلا نم ةيكرتلا دونملا جورخ ىلعو

 ربشأ ةسخ نع طيرتال هند

0 

 لالتع الداذمتس الان قيل ر رع 0 دعن اسعاتلتتما

 ةتعانملا ارا رج انج كك اف كسزرمحلاو هتسوبلا كلا

 هتسوبلا ىلاهال تردصاو(شتفو واف ) لارا



 0 نأب » سلح ا ماما لاق ىنانويلا باونلا ساجم ىف

 ال ايكرمم 0 لعنيضراعملا عم ةقفتم ةينانويلا

 00001( سورخ وموك ) وسما ةئاجأ دقو : اهم

 ا 3 ترك لآ لوقا ال ىأ و دخفو ةناتوللا

 « ادج عوقولا ةببرق تناك اعر اهناب لوقأ ىنكملو

 دل ١ انافقاتم ىف ةيلودلا ةجالا ترمتسا دقو

 "0 ةاكرإ نيودنم عم نا ا م لودلا ىنودنم

 0 راذنا ةفصب اذ رتل مدسقب مهيب اف رارق عضو ىلع

 ميج نو اور و محم ةحاو . ابوروأ لود ٠ ن<

 1 ايار ابك الان ءاطعا لع: مالا رخا ىف اوقفتا ىح

 ةلودللابكر تر رقت ىتلا«ازيفيرب» عالق مدهونانويلل « ايرأ » رم

 1 2 وكس رازثلا اذنه لوألا ءارق غابأو ا

 الا[ د1 او ةئان ىلا ةمركتلا هتلمق ةناثوبلا ةموكحللو

 دالبلا املس ليجملا اهلأسو ؟مه ةنس لير 5؟ قف كلذ
 عاججا تأر امل اهناف ةينامعلا ةموكملا امأ . اهنع اهلل لزانتملا
 ةيلودلا ةنحالا راردل اطوبق اهتئلبأ اهدض ابلك اهقافتاو لودلا



 د

 مهتم وكح تضرع نفذ اك ر لع تزاألا ندع د موعسو

 ةمزاللا ةحاسالا ءارشل ةفلس دفع عورشم مماون سلخ ىلع

 تاونلا نسا فاو. ةيروبا فاد[ ا ماعالو شحال

 عاجلا عورشلا اده ىلع ىنانويلا

 لع ةبن اممعلا 0 تضرع 41 مأع راش ١54 فو

 دقمتناو نيلربب ةلودلا ةنحالا رارق ىغلي نا ةيبوروالا لودلا

 نو 5 و ودنم اه 0 ةءاتس الاب ةدد دج ةلود ةنا

 باط ىلع 4 هقفارملاب ةهوروالا لودلا تردابف . ائثامن اهرارق

 هددلازا رارق دي همزلم كل 1 ةلودلا تراضو ةلعلا ةلودلا

 ةناتسالاب اهدمع تءاط ىلا

 ءاضعالا ضعب باطةاتسالاب ةينودلاةندللا تدمع الو

 ضعبلا ىلطو ١ !اش)١ نم ءزحو .ننرا نع نانو ك1

 ءاثأ فو .اريبأ نمءزديو اياك انلاسست نيل ا

 0 نوحاسا تروينانويلا نأك ةيلودلا ةنحالا ةشقانم

 ةيراح ١ دادي سا رخآ ممادعم ن نوممتيو مهشبج نومظنيو

 نيضراعملا 5-0-5 سدر ( نس 0 ) ويسملا نا ىَ ايكر



 ش نيلرب 1 ةيلودلا هنحالا 0 1 ا ايطخو اهدث ارد

 . هلوبق ىلع ةياعلا ةلودلا رابجأ ابوروأ مطتسن مل نا ةوَلا
 : ةاذيمتسا دا ب رد>لل يع لا ل ةيلعلا ةلودلا نكلو

 لموت ل لانونلا ا لاتملا ثا د نعم 01 لعملو

 امي ترا ل اذا هيلعل || ةلودلا 0 ا دهروا ةدعاشم

 000 رام مالا اذه لمؤت نأ قطااحل ناكو

 لودلا نا ريغ ع 1ك فو تقو لك َّى هدانا ةدعاسملا

 نانويااو ةيلعلا ةلودلا نيب برملا مايق ىبأت تناك ةيبوروالا
 "00 لد دال امو اهنارخو نانويلا رامد لع اهم افوخ

 نيب فالخلا لصف ىف تدهنجا كلزلف .ناقايلادالب ىف برا

 هتررق ام لوبق ةورضب ىلاعلا بابلا عانقاو ايكرنو نانويلا

 هررشت أمو

 5 لعو ةيورو دا لودلا لع أسلرف ترص رع لوو

 001 نإ فدا لصفل لودلا نم ةلود يك نال

 000 كلو ةياع ةفصل ةناتويلا ةموكجلااو ةيئايعلا

 املك دغتق ونوامعي نوينانويلا ناكو . تاطلا اذه تضفر



 د

 ( وفوزتم ) و ( انبناب ) عم اريياو ايلاست نم ميظع ءزج ءاطعا

 فو هاتفا ف لودلا ءارفس مدقو تانويلل ( اك و

 ةيناهملا ةموكحلا ةركذم ؟مه- ةنس ولو 5 فال

 :نيلري ةيلودلاةحالا رات ةنمشتس ةناسلا ل0
 لودلل اهركشتمفرو نانمالا درع نانؤيلا ةموكح هتلتف

 ضفرلا لك رارقلا: اذه ضفزىلاعلا -ثاابأا نكلو . ةمورد

 نع نانو ةلملا ةلودلا لزانت نا ةيوروالا كل

 ةيلعلا ةلودلا ىلع اًيرط نانويلل لمجت مقاوملاو نئادملا هذه

 الضف تقو لك ىف ةيكرتلا دالبلا ىلع ءادتعالا اه لبسيو

 نيلرسب ةياودلا ةنحالا تررق ىلا ”داابلا هده ناكس نأ نع

 نيملسملا نم مهملغأ نانويلل اهءاطعا

 ةيلملا ةلودلا لع ةنان قزم ةيوروالا لودلا ت2

 لع تيقب ةلودلا نكلو نيلربب ةيلودلا ةنحللا رارق لوبشب

 اسيرالو وذوزنمو انيناننءلزانتلا تضفروىلوالا امتطخ .

 اهدونح دتتحت: 'تمتها كفك نانوبلا ةموكح امأ

 ناسل ىلع تحرضو ةيلعلا ةلودلا ةيراحل اهدادستسات ربظأو |



 ئ 2-0

 اا رز لراخا هللا ةلودلا تمر -01 روم تارارق

 اسضرالو ا اما تضفرو (ولوف ) جيلخ ثل' نر

 0 اكاد لع ءالدسألا ىف نانولا ممطا ارظنو . ولوفو

 نانودلاتدجنتساو ءىث لع نيتلودلا نيب. تاراخلا 9 م
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 ريزو ىربسلاب دروالا ا ا دو ا ا

 املع ضرع ةيبوروالا لودلل ةيمسر ةرك دم ارتلكنا ةيجراخ

 لان ولا 5 نيب لصفلل ةيلود ةنكل دّقع أمف

 | 0 01 ف( نت رح ) سا نيف نيعا كلذ قف

 نانويلا ةدعاسع هتموكح لبق نم فاكو ىلاعلا بابلا ىدل

 يللا هلودلا نموا ايرعخا لع

 تامراو ارتكت [ باط ةيبوروالا لودلا:تباجأ دقو

 0 0 رد هلل دع نر اما دق اي راخ اةيلعلاةلودللاغالب

 نانويلا نيب و اميب ىذلا فالخا ىف لصفلل ١88٠ ماعويت ورش

 تعفن! 6 نيلربب ةيلودلا ةنحالا تعمتجا وينو رهشففو

 دكر يد سرنا ساتر تح ابعاجخل ناكو كود

 ش تررق دقو.نابويلا ودم الو 0 وبودبم امف ليي و



 ةي,لاكن الا دئارملا تناكو .ليادردلا ةرصاخوات

 (ناخ ديرما ديع) مظعالا ناطلسااان الومةلالج ىلع ذكتقو نعطت

 :نيلاكلب سش رع نع هلازا 0 نم باطن واحبق ائءط

 ةيركسلاةداعاو املس الح ةلكشلا لح فاين ملأ تديبخا دف و ظ

 اطءا لوشب ة ةيلع اعلا |١ ةلودلا تحصنو أع هلملا 0 ىلإ م السلاو

 رع قى هم اييلفو دونما لحال ) و ود (

 .لقالقلا داجناو لك اشملا قال ةجح ارتاكتا دحتال ت>تقو

 أه دحوأهدارفت الإ 5 املا ةحاصلا للمعلل هيلعلا ةلودلا تراطضاف

 ةبوروالا لودلانيب ا 2 دو مو ماك اوروأ 0

 : : ؛ 3 ِِ

 قافن الل ةدعتسم أما ١84.٠ ماع ريوتكا 1 قايوروا تيل .

 ىبناو ( ويسود اعاطعا لع و لدا ةراما -

 ++: ىف رهثلا اذه لع دوسالا ليلا ةراما هراتسا

 ١هن١٠ مأع ريقو
 ا

 ةموكملا نانويلا ترباخ يح نيلرب رعؤم ىهتاام

 ىضتتع نيتلودلا نيب ةديدج موخم ديدحم ىمأ ىف ةينامئلا



 اسمع
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 لبقتسلاف ةودل كد داما

 ال الآ( وديسلود ) لاهأل سرا هه تقولا فو

 مهما دم ءاطعا ىلع هذ اوحتءا ةناغلل م اباطخ أمم لودلا

 اا ردا لع نويزاع انآ : هؤااولاقو دوسالا لحال

 كاذعمو. ان ردا 1 امو امييم تيمد ولو ةمواملا

 لود نأ نم هملعن | ل مشيا فالللا نا لمّؤن لازنال انتاف

 « اهبارخو اهرامدل ال اهريخو مالا ةحاصمل لمعت انوروأ

 ااا داتلا راع تاطللا اذه ثدحا دقو

 شهدناو اريك اجايه 001 تجاهوادددش ارب *

 تت نم نييحيسلا جا كال اورو نا نم لكلا

 © نم نيملسملا جا 0 ل 1

 3 مغرلاو رمملاو ةوملاب مرعصوو هلا مملود ا

 تحب يأ ناقللا ممأ ةطلس تحنو ةيحيسملا ةطلسلا تح
 لك دلا ةطاس

 انوروأنب 21 عوقو ةبصرف كاكا م لوقو

 " لالتحاب ال حمست نأ لودلا نم تبلطو ةيلملاةلودلا نيبو



 - ف 6

 راطضا تح ةفينع ةمواهمه ومواد دوسالا لبا لآ ا

 قبو (وينِسلود ) نم برّقلا هدوتجو وه ةمانالا

 ْ ةيلملا ةلودلا ساوأ ا لظتم
 مومعلا سا ىف ليفت ارغ دروللا ناعأ ءانثالا هذهىو

 ةمورو 81| لودلان 1 ماع سطسغأ -. مراتب يزالكنالا

 (وينيسلود) رغث مامأ ةيرحم ةرهاظم لم ىلع ارتاكتا تعفاو

 .(روعيس) ىزكنالا لارسال هدا تلامس مضوو

 رامدس ١5 ىف تاع را كلدد هلال هع ركفل تسع

 ةيوروالا لودلا يدلاهئارفسل اروعنم ايست 220

 (وينيسلود) ءاطعاناةيوروالاتاموكملا غالباب هيف مهن سعأ

 با رطضاو مع ناجل ابيسز وكي دوسالا لبخلا ىلا ةوقلا

 نع لزانتا لقتال ةيلعلا ةلودلا نراو ناقلبلا دالب ىف ماع

 ةرهاظم ءارجامدع الوأ :ةيث آلا طورشلابالا ( وينيساود )

 نييحيسملاو نيملسملا لاومأو حاورأ ىلع ةظفاحا اينان . ةيرحم

 (ادورج)و (شونيد) ءاقب اثلان . ( وينيسلود ) قى نينطاقلا

 0 ًايشدوسالا لبملا ةراماءاطعا مدعاعبأر .ةيل اعلا ةلودلا لن ف



 تك

 ةيرحم ةرهاظم لمع ةيبوروالا لودلا ىلع تضرع ارتاكنا

 ةيلعلا ةلودلل اهددمت ةيناهملا هايلا ىف

 ةيوروالا لودلا تلسرأ ١6١ ماع سطسغأ » ىفو

 وينيسل و د) رغثءاطعا ىلع لمعلا هيف أمت يلط ةيلعلا ةلودللاغالب

 لودلا عم كاوا ميباسأ ةثالث ةدم ىف دوسالا ليحال

 هلها باهرال ( وينيسلود ) رغث مامأ ةيرحت ةرهاظم لمع ىف

 اس ا ١5 قا يلاعلا تابلا_تاجاق ميلستلا ىلع عرابجاو

 لحل ( وييسلود ) رثث ءاطعا عيط 0 هيلعلا ةلودلا نأ

 ااذو | و( شوهد ) ىدمل كلام تيفي اذا: الا ةوسالا

 ملستل ميباسأ ةثالث نم لوطأ الجأ كلذ دعب باطت اهنابو

 ..دوسالا لبجلل ( وينيسلود )

 انلاحم ايراغلب عم تلاحم ترصلا نأ دقو و عيشأ دقو

 . دونجلا عجم «سمأ ناطلسا ةلراح رالصاو افاد: انيوحف

 هىراوطا] دادنتسالاو

 قرف سار ىلع (اشاب اضر ) تاسرأ ةلودلا تناكو
 ءاج هنا اهلهأ :رظف اهلالتحال ( وينيساود ) ىلا ةيركسع



 01 تا

 ةالثبلا نم اهدوتحاتسخس دق ةيلعلا ةلودلا تاكد

 1 رك تعد امله جاهالفدوسالا لبجالابنءلزان 2 ةننأم لالا

 تاخا اياد مدل 0 يه ةيلعلا ةلودلا نادوساإلا لا

 ءارمال ىلا ةقيتملا نكلو : داسلا لاب ةلراضإ

 ةلودللءالولا ىرعب 0 0 نينا الالا نأ يه أمق

 ىرخأ ةموكح ةطاس تاو وكت نا أ مهن الو ةياعلا

 نيياب الاه هن مثىدوسا ا لبجلا همو - ا الو

 لعل كلعلا ةلؤدلل 5 هيل 30 0 00 ا تدحئتسا

 0 هنااا محم 0 أمف ةةرولا 7

 8 دو لا دوذح 5 0 0 قر جدالب نع

 ةوادعلإ أبا رهاظت لودلادش ا ةالا 2 ِق 22 20

 ( ضخ هد )رغ ءالخعأ ةبوروالا لودلا لع ْتِص ردق اكرر ١

 ىلع تمم ةيلغلا ةلوذدلا نكلو : دوسالا شا
 كلذ تأر الق.( وينيسلود) ةتيدم لاعأ تلتحاو 1



 - ١غ

 " ةراشإ الا نكن ) مةنيكسلا ىلا دولخلاب ىقرشلا ىللمورلا
 ناماملا دالب ىف امسورلاةسأ ا اللاو فورالاو ثداوملا| ّح

 يللمورلا 5 ىلا 0 ةجاث ةدحاو تشب نيلز م د

 راغلبلا ةرامال ىق ةركل)
3# 
 2م

 نيلر رعؤم تارارقل اعابتا ةيلعلا ةلودلا تملس دقو

 0 0 دع قاسم 0 تحرص 5 00 00 ايل ه 00

 ةيسانملا صرقلا رظتنتاهما « اسروج انرشت سالج » ةيمسرلاب

 أمرامال امزالو انرو رض هارت ام لع ءاليتسالل

 ال0 دلثلا ةلودلا كر ثدحأ دمف نوينايلالا امأ

 دص مهجاهو مدنع 0 000 اروح دوب ( و ( رو 0

 ”0ا1 ءادعلا |وثلع اواهدضا رماقق دولا ليم ا ةموكح

 1 َىَح رياسألا نمز اللا صم و اههحو َّق ناصصعلا ةبار

 ” بأ نررو دوسالا للا دون نيب ةومدلا كراتملا نارين



 -ح ةؤ1/

 مولع ةيعرشلاةدايسلا بحاص هنجو ىف اباهأ ماقو رورشلا

 حك - يقرشلا يلامورلا ىلع ايلاو# اتايوكللا» نع

 قر كش و 6 10 اعالو بعاصملا هيلع تانقأ

 ىلاهالا هنم لطف . اهماع كلذك وه ليقو ام نطأيلا

 ل ذو هياقالا عالق ىلع ةينامنلا ةبارلا مفر مدع نويحيسلا

 ةيمسرلا تالافتحالا قىدادبأ سورطلا 1 عضي

 لاهأ أ ناايسوراهكتناس تلد للا تا

 تارارةل عايضنالاو ةنيكسلا ىلا نوكرلان قرشلا ىلاهورلا

 تطرتشا بكل ولودلا ىلا وبايسورلاتءاجات نير

 ١ 2 لطف . دالبلا هذه ىلا ةينامملا دونما عوجر مدع ْ

 ادكعو ملط ةفلاخ مدع امددهو ةيلعلا ةلودلا نم كلذ ٍ

 نايتان نييحيسملا اهاياع رآ حست ةيلعلا ةلودلا 9 و رو نا ٍ

 ديرت امدنعو ةيعر هلا ةطلساا دض ةفلاخم لكو ميظف نما ل 0

 انوروأ اهم ةفرتعملا م اةيلعلا ةلودلا .

 ! ! ؛ ديدهتلا عاونا نئاس اهددهتو منملا لك ارمنمت اهسفن

 نلاهأ ىلعايسورلا ةراشأ نأ هس نم ءىزاتلا كرد
0 
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 اد رنا للمورلا دالي ىلا اهدونج لاسرا لمت آل انؤروأ لوذ

 ىقادصمت تناكف اهل عفت ريغ ةلئاطلا فيراصملا فرصو

 ماقالا اذهل اهدونج لالتحا رارمتسا اهترك ذع ةقيقحلا

 ا( انالا كلو لوالا ربشالا ةعستلا دعب ةلماكةنض
 000 دال الالح ا| زارمتسا نأ ةرك ذل اذه لعن احأ

 110 فاح هاش نم ققرشلا للمورا ميلقال ةيوروالا وأ
 1 دراج لاو دالبلا هده لاهأ رظت ىف ةلملا ةلوذلا

 تارارقلا هده ةفلاذ ىلع ناقابلا مأ عيجشتو نيلر رعؤم

 ناقليلادالب يفتادا رطضالار ان لاعتشا هتجيتن نوكت امتةيلودلا

 هتح تاظحالم يهو . ابوروأ ىف ماعلا مالسلاب رارضالاو

 0 ا 51و لولا نعابنع لودلا ضمب اهتلخأ ةلداع

 نييعت لع مزاغ هنأب ةسيوروالا لودلا ناعأ هلادتعا لعل

 لحجر وهو ىترشلا يلامورا ميلقأ ىلع اب لاو «اشاب وكيلا »

 ّْ نيدلا 927 لصالا يراغلن

 )000 درا ىف كيلا نق سؤلاو ءوسلا زودت نكتلو

 تحت ا ىت> اليلق الا ملاعلا لبمت لف ةياءلا ةلودال ةوادعلا ىف



 ا 89ه

 ةجاها ىلع قرشلا يلاموزلا ماقال مهلالتحا ةدم قوي ور

 ايراغلب مم داحمتالا ىلع مهتحو ةيلعلا ةلودلا دْض هلهأ نطاوخ

 ناجيملا روذب مهيدنأب اوعرز ةلجلابو . ةدحاوةراما نيوكتل

 دونملا تءاجو ميلقالا اورداغ اذا مهنا -نيلمؤم ةروثلاو

 ةءرطم ةرئاث اهمدجوف ةينامعلا دالبلا هذه لالتحال ةيكرتلا

 لخادتالا ور 31 ترطضا ايا لك ققةنّتفلا نارين ةلعتشم

 قرف ناموا ميلقأ كدلك ةايسوزلا تلك 0

 ايراغل ةرامالةمامضلا نذلعا وا ةيآ

 هالي م ةيمسورلا نك اسعلا ءالجتا داعم تن رتقا ا

 ةزكذمةيوروالا لودلا ىلا ايسورلا تلتسرآ قرذلا للمورلا

 يللا ةيناملا رك اسعلا عوجر .نأ ىلا اهراظنأ انف تتفلتسلا

 لقالقلا داجبال اببس نوك هحالمصاوهعظن# لبق هيلقالا اذه

 لجا دم ةرك دملا هذه ىف ابيلع تضرعو تانارطضالاو

 ةنس قرشلا لامورلاواب اغلب ميظنتي ةفاكسملا ةيلودلا ةنجللا

 ىوروأ طلت شيح لاسراو لوألا تالاءاستل اد
 ا ملعت ايسو رلا تناكو .ةنسلا هذهقرشلا لمورلا لالتحال



 72 ايد ةلود زي ايست ىلا ةظلتاو ةيليلا ةلودلل ايسؤزلا

 * نيلرب رعؤم دعبام

 ى دج نيلرب رمت ومنا قباسلا لصفللا نمءىراقلل ربظ

 لا و ناعيملا اوذو تارطضالا بابسأ ناقلبلا دال

 ا تسر ح1 زلاصتا رشنب نمر طع هلا
 تفرع دقو .ةديدج ءايشأب ةبلاطملا ملسلا ريدكت ىلا ناعلباا

 كلذل تدادزاذ رما: لك قامل ةدعاسم انوووا نا مالا هذه

 ااا اعلا

 0 د روق يلب يوم نأ ىراقلا ئاردقو

 نوكتو .قرشلا ىلامورلاب ىمست ايراغاب بوئج ىف ةديدج
 ةتينوزلا .ةونملا لالا ا و . ةرشابم ةيلعلا ةلودلل ةعبات

 تناكاملو . رهشأ ةعست ةدم ايراغلب ةراما عم ةبالولا هذه
 ناقللا دالب :ى ايسورلا لخادت ببس ىه ةينيدلا ةدخولا
 لمجنيراغلبلاب نييسورلا طب رت ىلا ةنبنلا . ثلا ةظازلا نعو



 دنأ قبت ةيسورلا ةسايشلا لأب م زج ناك ال

 امتسايس ريست ابلك لودلا ناف . ةينامءلا ةلودلل ةيفاصم رهدلا

 تبراح ايناملا هذبف . اهعفانمو اب اصم هيضتفت ام بسح ىلع

 هذهو .ابعم تدحلا مث نيتميظعنيتءطاقم اهمتذخاو اسفلا

 تيسنو اهعمتدحلا مث اهنع تاصقتاو اسْملا دضتران ايلاطبا

 :انل ةفو ةلود لوأ تناك ناسي اهداعواط اة

 نالا تراص م مردلا ترجح ف اسورلا تم راخ اسلارف هدهو

 ابااصم الا مدخ الإ 0 لودلا ا اذكهو : أبعف ةدحتم

 ناو"لودلا تدحما ةحلصلا“تدحا نافابضانل/ الا

 تقرتفا تفلتخا

 لية رش ةحاصمانكر و انساورإل نا 4ف ءارسال اممو

 ةلودلا نيب قئالعلا ناب مزجت نا ناسنا لكدل نكعو ارتاكنا

 ةنامعلا ةيسانسلا تماد ام ةيمح ةيدو قى امسورلاو ةيلعلا

 كردأدقو.ةيناطيربلا ضارغالاو ةيزيلكن الا لاصملا مدخت ال

 لولا ىلا مرضعب بهذ ىتح ةّئيقملا هذه ايناطيرب ساوس

 ايسورلاو ايكرت نيب قافنالاب ةريدم ةرضاملا دنحلا ةرون نان ٠
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 ةلودلا ةيفاصم قت ايسورلا ناف . امبطب اور ىف امظع انيسحنو

 مالا قرشلا-ق مدقتلا اه( ةيحو تماد ام ةلعلا

 دادزتو.ةءويس الا دالبلا ىف ارتلكنا ذوفت طاقسا ىلع لمعلاو

 01 1و هللا ةلودلا نيب ةوادعلا تدادزا الك ةافاضملا هذه

 اول هلإ لكلا تامزآ لك فانيضع ءاما نيتفقاولا نيتلودلا ناف

 ةيقرشلا ةلئسللا ىمست نا حص ىتح ايسورلاو ارتاكنا اههامنا

 ترهظ !ذاف. قرشلا ىف ايسورلاو ارتلكنا نيب فالحلا ةلئسع

 00030 ةوادللا تدك هاكر ةريض: ارتكنا

 ا احلا 1ع اكرر ةودع ررظع ارتاكنا تربظ اذاو

 .ايسورلاو

 تدهمجا نيلرب رمتؤم دعب ايسورلا نأ لهجأ ال يتاو
 اهذوفن ةبوقتو ايراغلب ىلا قرشلا يلامورلا مض ىفا 0

 ريغت ىأر هلك ماعلا نكلو ناقلبلا دالب ىف ىمايسلاو ىيدلا
 ةريخالا نينسلا هذه يف ةياعلا ةلودلا و< ةيسورلا ةسايسلا

 ةلودلا نيب برحلا ةلئسم يفو ةينمرالا ةلئثسلا ف اصوصخ.و

 نان ولاو ةلتلا



 لع ءادتعالا نع اموذلا نتمنا كلذ دعب اينم ترقتلا لإ

 امتراجم هيفمدقتتو قرشلايفايناملا ذوفت دادزب كلو اينامل

 ةيروبخا نيبو اهني ةدوملانيكمب ىلع تامعو استر فوحاهراظنأ

 .اهنحونارام الا وروأ ىف ةماكشلا ن وكي 3 يحد

 ىواسنر فلا فلاح لا ساسال والا رجلا نآلوق نا انك

 : نيلرب ركؤم بمع عضو دق ىسوزأا

 دعب اهوانصردكت دّقف ارتاكنا عم ا 0

 مماود ورح لك نا 0 وس نمو لو را

 ةلودلا هدم لاذ : محا | ريغ كفل ال ةماعأ امل ةلودلا 2

 ايكو يرام ايسورلا رافد وسولا يام و ا

 ىصقالاو ندالا نيقرشلا 6 دد ارد أهل قبنف َّل |مهأ 20 ا

 اننا اأو 5 1 ةوادعلا دوجو ىف ةدب أ ةحاضم | 00

 اوروأ ف ةدفانلا ةيا )| ةيحاص قتل

 0 ةوادعو نك اسورلا ةوادع 5 دقو



 تل و هم ع

 اا © داع دعفو امرق ساوسل نا ملعب (كر 31 ناكو

 دا نافلا ملع ىلع ناك هنا.« ة.سوتلا دالبلا ىلع ءاليتسالل

 اررض ةيلاطيالا ملاصملاب ذي سنوت يف اسنرف ذوفتت ةيوقت

 ايلاطياو اسذ رف نيب ةدودل ةوادع دجو»و اهظع

 0000 د ا انالا نآب الرف اوس لعامو

 ةلملاسرا اوررقىت> ( سنوت ) يف ةيواسن رفلا ةطلسلا ةءوت

 الا ىهتتاو اهلع ةءاججا فرو |[ ف م ولا دال الع

 ظمأ ةيمفلا ةينامعلا داليلا هده لع اسن 0 هنا عقرب

 هع( راجل غل دقو ةوووا هود ىدْنأ قابطومسو

 ا 11 تيكبتلا < حاملا كلا ناك + يل ا هتاغ ةبامحا

 اناا فلاحتلا ىلا اااطبا تمضلاو ايلاطإاو اسنرف نيب

 اهم اماعتناو اسن رف نم ايفشن ىواسمتلا

 ( كرام ) سنريلادهتجا ىتالثاا فلاحتلا ليكشن مت امو

 ىف اهذومت ةيوقتو ةيلملا ةلودلا عم هتلود قئالع 0

 "0 طول 7 ابك المأ أملس 1 رخآلا لودلا دعاسلو هنن اهنملا

 غ1 هادم“ .

 كواواول : 52111 1.
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 انا ادادعتساو ةيئاض اناذا اسما ساو يد( 1

 نيب ءاضغبلاو ةوادعلا داتا كرامس عاطتسا كلذبو . املوبتل

 راضو( كرات ) رهفأ تدنخ و ايزطا ت0

 لع اسمنلا ةلود ةيناملالا :ةسايسسلا لحر دعاس ءار ١١

 نمز صع و 3 ا لع اسوا ىقندح دادزأ نيلر

 ) َّ راهس:)ز وفم واينالاواسمتلا تدحملا يد رع وملا دعن ليلق

 ةرهال هنا

 نما رفو انلاطا ننام نإ (كرش

 فلاش دّمع ىلا ىذا اعر ةيضراتلا قئتاعلاو ا 7

 اءلود ا 0 هيلا ايسوّرلا مامغناب نوكل ناكلو دلأ نداه ند

 ىواسمتلا يناملالا فلاحتلل ةمالسال نأو اسما وابا 1
 ءاليتسالاب اسنرف ساوس ىلا زعوأف هيلاايلاطيا مامضناب ال

 .اهيِرفأ لايش قاةيواسترفلا ةطللا وتل ( ا 0



 |0 لع ةظفاحلا العىغقت انناملا ةحاصم نا ( كرامس ملول
 اعئاموايسورالالغاشال:ثدسألا ىلا قبتل ةيلعلا ةلودلا لالّقتسا

 عن امم ارت ةلكن ا نيبو اهنيب لك اشمال ابوق ايبسو اهماما [ انصح

 ىلع متن اينام ا[ ةحلعم تناكفانالا لع ءادحألا نماولا

 ٠ سألا ءىدابيف ايسورلا مامأ فقيال نأ ( كرام )سنبل
 عجش كلذلف . ةيلعلا ةلودلا دض ةدعاسملا لك اهدعاس الذاو

 م00 اأو كت رطاو هتسوبلا ةرو.تماقام دتعابسورلا

 00 1اس اانا يار هنكل و .:ناتللا ىف لاوحالا

 7 امام بسح اهل هتدعاسم مدعل برملا ءاهتنا دعب ةلاح الو
 000 اسْملاو ايسورلا نيب ةوادعلا داجا هتلود اص نو دوو

 7 مالسلا اينامال ننضي داحنا ةريخالا ةلودلا هذه عم داحنالاو
 لئاسولا لكب اسْمْلا ض رح ذخاف . اهماع ايسورلا ءادتعا مدعو

 نسح نمو . ايسورلا ةسفانمو ناقلبلا لئاسم مامهالا ىلع

 ادن لع ءالبتسالل الايم.نآك اسما روظاريما نا هظح

 0١) لعايناملا تلوتسا ىتلا هتكلمم قاطن ميسوتل ١اكر كالمأ

 0 حاصن ا ف انام ناجع تاصقاو ايم نتطافم



 تال

 ةراجلبلا ةرازولا ةمزآ لع اضلق ا فرد
 ىلا ةمزالا هذه ثداوح ىف لوالا نآشلا ناك دلو

 ايسورلامجشىذلا وه هناف ( كرامسإ ) سنربال اهددصب 0

 اهتسايس ىفاسملا يشرب ناك يذلا وهو .عالا ءىدا ف

 نقوم ى لوالا ئازلاو لغالا توصلا هل ناك ىنلا د

 ةلودلاب تلزن ىلا ايالبلا تلغأ قاخ يذلا وك
 ةحاصمل الا الماع ناك امو . ةدددشلا ةمزالا هذه ى ةيلعلا

 ئىأر هنا :.لاحرلا اقع تاس ناش ضار 0 |

 ناار كالبنا مذ يف ةعماط ايسورلا نا: ةفزالا

 ةامؤم اهارو ةيلعلا ةلودلا عالتإاب ةيقرشلا ةلئسملا لخو

 ١مل واد يأعىف اهل امياعر ىلعةافاكم اهل اين 5

 انقاواناللوءايسو انآ اني اما قبسو اسرففا

 اذأهلا ( كراس ) نضرلا كرو اضل انام هلل

 ابضارغأ يف ابك راعو سمالا ءىدان نم ايسورلا هجو ففقو

 اسنرف امهيلا مضن ناو الا م دحتت نأ ةلودلا هدط نكما

 دنع ةيبيدبلا رومالا نم ناكو.ايناملا دض ايثالث اداحما فلوو



- 00 0 

 00007 ولا لع دكللا هذه ءاليتنا فيس املا ةكلمل
 7 ىلا نيترامالا نيتاه نم لك راظنأ حومط عم كلسرهلاو

 دعتست نيلرب رعؤم دعن ايراغلب تد ا امهملع ءاليتسالا

 نم غزلاب امتدح نيوكتو اهلا قرشلا يلمورلا مغ
 00 00 بارطضاللا ىلا كلذ عدا ولو لولا 0

 ا ا بآو الابن لع ءاليتسالل دمتست كلذك نانوبلا تذخأو
 آب ركلا نارين لامش[و: ةوقلا لاهتتسا ىلآ ترطضا ولو

 لاوحالا ةبرطضمنيلرب رع ؤم دعب ناقابلادالب كلذب تراصف

 اهفرعل مسلا كو ملسلا كه دل

 ةلودلا نم ناقليلا دالب خاسل لمعت ادور تيك دقو

 0 اماه نحل اهريبسلو يلع اد ل يفاعم المأةيلعلا

 000 ءادعأ ابسفن تدجوأ اها نيلزت: رع ؤم دمن تمدح اهنكلو
 0 . ةعشانلا دالبلا هذه ا اما نيني كام ناتللا ىف

 ا( دورا تلذن ىلاابسمت ايرانلب دالي... :ايضازغأ ليس ف

 07 لآ قرشا 00 رلا مضو ةلدتسم اهلعج ىف اهتادورجت دي

 000 0 رك امج انسورلا كنضاقملا ةقااذخ ةسانس اليوط تعبتاي



 مدد-للهل

 لك لبق شيلا يفو ةلودلا روما لك ىف دامعالاو هدا ١

 م 0 د1 و ينامع ن ا لام رفيقا نكح بن امعلا لع ءى

 اًهلق ةيئاثويلا ةينامءلا فرحا انأ رابنلاو ليللا ىضتي ناك

 2 ازمالل هب صرعلو هنو 0 يف ليخد دوجو اه اخ

 ءالخدلل سيل نأو نيقداصلا نيل امتانب ىلع ةلودلا 10

 ا اسسورلا عم برملا نا مرا | 0

 لعج نا افددا ا نم ذاكف . ناملبلا دالب بدبس

 ديطوو دالدلا هدكإ 2 مالسلاو نمالا ا اهراظنأ اة ع

 تدلو نيل رتؤم تارارق نكلو اهف ةلكشلا 00

 تدحفاو ايضه نود ناثللا نأ نيم
 ز

 هده ا نيلز رعوم دععلا نمل ربَظ ال تيلقو اضوزا

 لاملاب امل امتدعاسم ىلع ليمجاب امل اهفارتعا مدعو اهيلع ةلودلا

 دوسالا لبللاو برصلا ةهارك كللذك تشاو ا



 ابا اهالجما
 ا (رتلكتاب ذكتق و ةيلعلا ةلودلا يو دس را يدعو

 00 رقلاو ةلئاسلا.نم اف ءالخدلل ناك ام وح امل اهعادختاو

 7 وه ةيلعلا ةلودلا بئاصم ببس نا لجأو حرصأ ةرابعبو
 000 اخ ىف ةئىراقلا ىار دقف - امسح قى ءالخللا راثثثا

 ( ارد لزاش ) قصحلا همسا لصالا ىسور الجر. نأ لصتملا

 و مامز لتس ناو قاذع دئاق هير ىلا لصت نا عاطتسا

 2-0011 ) موحرلا روبشملا ىاتعلا لطبلا لدن ةيناملا

 . ءالخدلا ةيلعلا ةلودلا لالحمْضا ىف لصالا من .(اشإب

 و ةراضحلاو ةيندملا ىف ءامترالا ةلودلا هذه ميطتسن 0

 ! ' ىدداب اهلاصمو اهموصخىلع راصتتالاو مامالا ىلا مدقتلاو

 ' ءءاوهالاو تاناغلا ىضتقت كو نوؤاشي فيك ردن ءالخدلا

 ا ردد 2) لا نإلو رتؤم قةللسم اهل اصمتناكدقف

 | 17 ىسورلا( اورتد لراش) وأ ( اشاب لعدمجو) ىئانؤيلا ( انشإب

 1 :مظعالا ناطلسلا ةلالجدب موتي ل ربكا نا بررالو

 نم ةلودلا ريهطت وه اهنا ةلملاو هلودلا وحن ( ناخ ديجلا دبع)



 ملل #*” د

00 

 ' ةلودلا تناك ولو . نيلرب رغؤم ىف لودلا تارارقب تنروق

 ارتلكت ا ةلود ناب اموداني انك نيذلا تاويضأ.تعمس ةيلغلا

 لكاو ةدوه 5 ىضتو اسفل اللا ليس كل اه دد اد

 نئابصلا متي تن اكل اهتاناغ لاول وضولا لي د
 اهدمبو برا بيسب اهنلع تطةسأ ىتلا ماسملا

 ةلودلا نا نم شاهدنالا ةاغ نيه كيل ناش ما

 اه مرعادخ دعلو ب ركل ءاهننا دعل زلكت الا تنئما ةنلعلا

 لب: نيلرب رمتؤم ىف احل مهتدعاسم ةلمؤم (صربق) مهطعأو
 ع ملعيام دنع ناريح فققيو هبارغتساو هشاهدنا دادزبو

 نيلرب رمؤم دعب ةعومسم ةلكو ةلودلا دنع ذوفت زيلكت الل

 دعب اليوط قبب مل ةناتسالا ىف زياكت الا ذؤفت نا معن . هسفن

 ةفص حيبقابامودلا اوعدخم نا اوعاطتسا مهبكلو نيلرب رعؤ# .

 رضع ةلئيضبف ليسو ١
 ان(يينشن زكر يذو كنوكلاناووسالا بتارت 0

 نم هندوع دعب ىزناكت الا ناللبلا ماما لودي نأ نم لجخ

 نيو ةناعلا ةلودلا طلع يروق رعاوملا ادهه.نا نيلؤ رع وه



 ( ةمارلا ةمزالا مدان)
 20 برملا دعب أم :

 ( ايسورلاو ةلودلا نيب )

 _ ّئ رحاعت رح قوهلثم دمفت مام ةيلعلا ةلودلا تدّقف دقل

 7 اذ: ةددص ل 1 داو اينولو ميسقت مون نم ملاعلا رب و

 00 ١الثح ماع ىارام لثم يا قومح ىلع ءادتعا ماو ماع

 | لك تناكو ةيلعلا ةلوذلا دصض تناك انبلك ابوروأ لود ناذ

 )0 شامر اك لها ني نش لع ءالكضالا لمت ام ةدحاو

 000 اركان تامعابناق ارتكماةلودد اهظنسح الا ةيلحلا ةلوذلا

 1 ْ :ةناتسالا وم ف ايد تلااطم تضفرو انهعاوا تعال

 مايق تقو ال ارتلكنا هدام ةلموم
 ِ 3 "ا مم ا

 1 اذا ارك دم هن يمتال تناك ةناكسالا نعوم ف لودلا



١ 2 

 2 هيناثلا ةعبطلا

0 
 2 طلا قوقح ههجرعااو رشن

5-5 5 

 ظ وه ظ رولل هظوف

 - 1 -0 ١
 3 نب واوذلا ,١ رسم, ل

 2 عراشب ٠







 ا

 ١> شاهد الاةباغايسورلا وودتم شهدا رمؤلا ءاضعال مم

 0 ةلعلا ةلودلا تءدخ دق ارتاكنا نا هلك ماعلا م

 002 نأ نماايتادعإ دلا لع دم نانا ويخ هنآوإ ةعدخ
 0و ) كا ) ساربلا نشهد و : زلكنالا ةلود لع

 1 (ذليفس وكي ىد)تنوكلان العا نم ) ىثرادنا ( تيوحلا

 اضراعنلو رمالاب نيملاعاناك امهال صربقىلع ارتاكتا ءاليتسا

 اسعلا ءاليتسا َر رن ف اممدعاسع ( نبا وك ) دبعتا هيف

 ( كسرهلاو هنسوبلا ( لع

 ”ايسورل'تودنم ( فوك اًعتروغ) سنربلا كط دقو

 لودا ع 5 طتسا ىتلاةلاعفاا لاسولاريرّصت رم ؤملا ضاضفتا لبق
 و

 ترمتساونيلرب 2 :ومتاراتقل كيفتلا لع قا رايجا اور 0 ١

 5 جرخوهضفرب تنا امكلومايأ 1 هبال كلظلا ادهف ةغقانملا

 ار ٠ 5 .٠ 02 .٠ رد 7 2 5 :
 0 رم امرهم نيل رعاوم نم.( فوك اشنروغ ) نسا ريلا

 ا
 - ِ .٠

 0 را وودنم ىغما 4108 مأع وياو ١س ىو

 . داون طوال نع ع يع

. 1 | 7 5 
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 لماعت واهدالب قتانايدلا 0 مرتحم مهلودنأب 0 وبودنم

 نيب قوق ا ىف ةاواسملا عج رك وملا ررّقف ءاوسلا ىلع اهاناعو

 ةلودلا دالب َّى نييحرسملا لعجو هع نييحيسملاو نيملسملا

 ةيونعملا انوروأ ةبامح تح ةيلعلا
 ةلئسم الا ركذلا ةفلاسلا لئاسملا دعب رمتؤملا ماما قبب لو

 دهعف 1 ى مقاومو دالي ضع لع ايسورلا ءالةسأ

 ا لباعم هيلعلا ةلودلل ) ديزااب ( ةنيدم نع لزانتلا انساودلا

 0 كادك تدضر مدلل )» رو ( ةئادم نع ةلودلا

 ورق دقو . ءراجتل رس هلعحو ) موطاب ( رغن نيصخي

 ص رعناينيمرأ ىف اهؤارجا ممزملا تاحالصالان ا ًاضيأ رمؤلا

 رومسلا يزاغو ةيرح ناو ةفاك ةيوروالا لوألا 1

 ةدهاعمو ١55 ماع سراب ةدهاعمهبر رق -- 9 ان ادردلاو

 525 ماع هزديول

 تبا دق رعوإل لامجأ نا. ارتكت ا وودس تا
 ةريزج لع مهلود ءاليتسا ناليعان تندإ ةعانإ

 ماعويل ريق كلذ ( دليفست يي اع( صر ق)
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 مرعم املماعم ف ف انامور ةيوكج مهملا تعا نيذلا دوملل

 : رع « وال عع دقو 5 ةءاسالا لك اهراحا مهلا ءا 4

 0اس جوك ةودخلاو ىلا رب ويسملا » اينامور ىبودنم

 ءازج ىأخلس ريرقت مدع هنم ايلطف نانويلا يب ودذم عمس 6

 مدالب يف ةيسورلا دونملا رورم مدعو اينامور ىضارأ نم

 هتديككام لباقم اينامورل ةمارغ مفدت ايسورلا نأ رقي نأو
 لأوبق اولا د راكلو :نرطا ءاقأ اذا

 قتكاو ايسورلا اصعب ساسملا نم اهف امل تابنطلا هذه

 ةجورمدلا ميلقأ ىف عب ص دفلك ىلا نانو عاطل نر

 0 ف هةحالملا ةلثسم. ىف مدقتام كعر رع اولا رظا دقو

 أسمنلا جنم وبرألا لبقهيلع تناكام ىلع اهءاقب ررَقف ةنوطلا

 مدع هيب را هما رتلاةلكهم ىف رع وألا ررقو .. تازاتما ضع

 او لا راتعاو ةناعدالب وا ضارأب اهادتسا زاوح

 ةمارغلاب ةبلاطملا ىف مدقتت نأ ال زوجمال هنأ ىأايكرتل نئاد

 ال اسلا نيكادلا لبق ةيارط

 7 حرص دقف ةيلعلا ةلودلا ىف نييحيسملاب قامتي امامأ
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 درسالا انش اوم زصلا ةلكيم ىف عقلا راجت هدو
 ضب امهءاطعا .ررقو لالقتسسالا مان ايلالقتسا ن ا

 ةدنبع هنررقامم ل ا نكلو 0 عيسوتل ىضارآلا

 نانويلا تلاطم عامس رع وأأ زرق تقولا كلذ و:سونافطسا

 .لوالا أرقو ) 00 , 0 « سن ايليد » ويسملا لخدؤ
 اريبأو ايئايلأ نانويلا ءاطغا لعل متت يهو هتموكح نلاطم
 ةقفانلا لج ريو لع عكا 0 تركو اناس

 هنأ ىلعو 2 ةياعلا ةلودلاو نانويلا نيب نانونلا نلاطم يف

 دودح ديد ىلع نيتموكحلا نيب قافتالا لصح ملاذا

 ةيوروالا لوذلا ىلع دئدنع صالا ضرع امميي ةدندج

 ةلودلا 5 تح .ةيقابلا ةنئان يلا :تاعطاقملا مظنت ىلع | وو

 ةيقارم 3 اهمنظنتت لمخو قرشلا يلامور 1 قس لع ةيلعلا

 ةلودلا ةنحللا

 مده لالكتنا رعكأ ناغأ اياموو هت تا

 لك نيب ةماثلا هوان روت وسلا: لدطاو ا ل

 ادج اديفم ءاج رارعلا اذهو . مماناند فالتخا ىلع اهلاها



 ظ ا

 مق (كسر لاو هنسوبلا ) ايي ةثقانلا تزاد املو

 ْ 0 ال ا ع اولا تودتم ( ئتارشا ( تاو

 درج ىأ ةيلملا ةلودلا دن تح نما تيناغ ءاجب نا كف

 ةنواسمما ةلودلا ماصع ررضلا نم كلذ 5 و أممف

 3 « ىرويسلاشس) زيكراملا قو ىدح هل مالك نم ىبنا امو

 ٍإ : ةنايعلا درا ا رب رقت 0 ءؤللا نأ اك هلاوقأ داو

 1 ”ةاكحو ل ا ال الالتحا كبسزهلاو .هتشورلا تفطاقل

 اول ا 1 يح مترو وللا ةلودلا | مكن تدان

 0 ركل رءولا ناك ئدلا  كرادتت نين ربلا ممماجأف ل
 ' لانا ةاطاع ( ئرويسلاس) اا ل

 د هلق لب ةبنامعلا حاصلا ةءاعر سدل نب رب رعاوم ن م

 ف ع ةييلغالا 5عاوللا 8 وتنه ف ما كف إ لاو ا

 | اهل اطعاو اسينلا < تحم كرحلاو هدتسوبلا لمج
 | ماداسب . رطىلع ميلقأ وهو . )»ع رازا ىفو ( ميلقأ ل لدا

 2-17 1 1 9 4 مج 2 7 :
 : باوسلا 6 7-1 رك وهودنم يتحا لوو 21 امصالخ

 نو كلاب 1 , 6 1011010117007



 ب

 ..:”زوناتطسا ناس ةقامتا ف تاك نأ دع ا

 تضاو أويل ا ماكش ددع راصو : ع رثم وللا الا <

 كلب و.نيياله ةعزاسوافطساةدهع ىف نكن دب 0

 طورش انالخةيليلا:ةلودلا ى نأ, ليتر الا لح

 ةيسورل اد ويح !لداتحا لعج رع ْوْلا 1--ك- سوافطسا ةدهع

 ةدهع هنررق 6م نقاننسا هل طقق 0 ة ةدم ايراغلب دالبل

 هل لود هبل هيفا 22 ايراغلب ميظنت لعجو س وافطسا

 نقر بودنم ة.قارم 0

 نامللا تونح فةديدجتي الو ءاشناكلذك رع ولا ررتو

 (سيلو ويلف ) ةنيدم أممصأع در 3 ردأو اينودمم نيب

 ةلمتسم ةيلخادلا اهتراذا نوكتو: قربذلا ىلمولا

 اهل د لب اهلخاد ىف ميقت نأ ةيناتلا دونجال زوج ال نأو
 0 ءاقع صرب و اهدودح نع عافدلا ف طمق قل

 7 00 ةيبونجلا ايراغلبب قرشلا يال مورلا ةيمسا نيارب

 اراناب لا ةديدللا دال ولا هده مح نأ ةلاع دو لومرب 2

 86-55 ماع نم ليلق نمز دعب



 عار
 اسسورلاةسك اعمةدعاسملا هذهن م ارتلكت !ىنودتمدصق ناكو

 0 د] نم انالك فال ناتولاةرصنلا مونت اهءوسم لا

 نا نولبجم اوناك ارتلكنا ىودنم ناكو .فداملا رصحلاب

 |[ 022 رمز 0 | ةيلملا ةلودلاب رض نانويلل ممدعاسم

 اًقلطم مهمه ال تناك ةياعلا ةلودلا اصم نكسلو . ايسورلاب

 ! ( صرب# ) لع ءاليتسالاب مهتيتمأ تدقحت نأ د

 اماليتساةرو رضرابظا ىف نان ويلا فاطم رصحاتتناكو

 00 لاق ةدفو رك وانللاو اساوالاك لف

 دعنا ىف ناب ويلا ىنودنم

 ها لع تك ع ولل ا ناب تراد هشقأ هه كفو

 قافتاب ةشقانملا ترنا دقو . تاسلح ميرأ ترف ردتساو انراغأ

 مهلاطم عامسو رع وأ تال

 ىلع - ايسورلا يبودن« ةضراعم نم مغرلاب -- رمتؤللا ءارخخلا

 عم ايسورلا هيلد تتفتا امت ريثكب تال هام نخ

 لايج دنع اهدودح لعجن سونافنطسا ناس يف ةياعلا ةلودلا

 الا 0 عم 7 0 07 ( 6 ناقايلا



00 

 ةدئاغ لقا ةذاكلا ةيدلكت إلا ةدوأ أ اسكت نأ

#0 

 نوودنلا د ىلا عامجالل ةيوروالا لودلا يلودنم

 3 كاك : وينو ٠ 86 0 لوألا ةسلملا تدهمعو

 تنوكلا اسنلاييودنمهاو ( كرامس ) سنربلا ايناملا ىبودنم

 يبودنمءاو(ن وتجيداو) ويسماسن رف ينودنم ماو( ارسل (

 (ىروشلاس يذلا ىلاو ( ليتر )ف ىكتلا ارتلكنا

 0 ناكو : ) تو تن كلا اءلاطيإ 2 عأو

 (فواذوش )كي وكلاو( فوك اشور )ني
 هرق) اوناكف ةيلعلا ةلودلا وودنم امأ . ( لير ود ) نورابلاو

 دعس)و لص الا سورا ) اشاب لع د ( 3 ) اشاب ىرودوم

 ( كلب هللا

 ضرغل البق نم ني ودنم نايوبلا ةموكخ تلا دقو

 7 ردع 0 0 ةلشم ناكو رعؤملا لع نان ويلا تكااطم

 او عاملا م موق رغؤؤلا نم اويلطف ة ةدعا ل | لك مه :



01 

 )0011 هيا نئانلا ىلا عقلا ادهن ف رظن ال نا
 0003 5 را ءامعأ ثحب الن اثلا* ايمو اولكر

 انرف قوةح يف رو ىف دحأ شقانب ال نأو ماشلاو رصم

 طورقلا هتف اياك لوذلا تايفك ..ةسدقملا نك امالا ل

 را ارم كراش نأ انتر كلدب تيضرو

 د تال ما 5 1 ركنا نأ قيسام ءىداعلل رهظ دقو

 اال ا ايمو هد تاكو ةيلبلا ةلودتل دولا

 لا لاي دعاسم وا انك رب ةيدخ كلذ نم اهدصق نكي مو

 اكوا دضنيلرب رع ؤم ىفةدعاسملابامدعو أهماف .:اهعدخلو اهم

 نع عافدلاب ارتلكت هيف دبعتت ابعم داعا دمع اهملع تّضرعو

 5 ةقداصا 1 ياك رو عرين ورا ايف ادااكرت

 00 ئرللا لبق ةيلملا ةلودلا مم تفلاحت تناكل اهتدوم ىف

 كاودلاكاحز عدخلاف (صربق) ةريزج كلذ لباقم ابنم نق

 مهم اودقعو مهب نظلا اونسحأو ايئاطيرب ساوسل ةيلعلا

 نيلر رعؤم دهعلبق ىأ ١ ماع ولو 5 يف ةدهاملا هده

 نودب ضرتق ةريزج ةياملا ةلودلا تدّئن كلدو لئالق ماب



0 

 اسمنلا ةيراخ ىلع امل ةعاطتسااال هلا ايسورلا تمار اذ

 ةءزيلكن الا ةرازولا نم تبلط ايكرتل اهتيراح دعب ارتاكتاو

 ناس ةدبع ىف اهءارجا در كاتاربشتلا ساس
 ئروسلاس دروللا ني كلذ تاراخلا ترحوس راش |

 قو . ةردنول ايسورلا ريفت «ئولطوش 2 تع 1-0

 تارييعتلا نمضتت ةيرس ة_رقافتا ايما راب مأع وبرام ن٠

 هدحل نكي لو سونافطسا ناس ةدبع ىلع 2 ل

 ةدبع قب يمال ةرازولا اهتندحأ ىلا ةديدملا تارييغتلا

 نظن هام نم ناك ىلودلا ركؤملا نال ةيسا 0

 ةيبلغالاب هيف هيلع قفتإام رقي نآو حلصلا طورش لك ىف

 الاء ىدان مقتل ايت تن دع
 ء2خ دج ىف عاططالا ةمدعلا مالسلا ىف ةبغارلا ةلودلا ةطخ

 ةيبوروإلا لودلا اهيلعءتضرعاملو ةيلعلا ةلودلا ك0

 انكر نيىابلا لضفلل دعس رعوم امص ا
 ىلا لودلا ]6 كلازتشاالوأ ..لودلا لع تطول

 اينام . رمتؤلا اذه ىف ؛هه> ماع سيراب ةدهاعم ىلع تضمأ



 ل

 002 نم وافطسا ناس ةديبع ديف لع تمص اذا امنااسسورا

 ملسلا حيتافم ىلع ةقيقلا ف ضباقلا ناكو . امبنبب برملا

 ١ تاكامالا نال ( كراون ) سنرالاوه دئيح ترملاو

 اور. ىلإ تمصا تناك اذا اهناذ 0 فقوم ىف لودلا

 كلذدو ايسورلا ةيراح نع لودعلا يلا اسْعلا ترطضا تناك

 ك0 اذإو ايمارع اتنورا ثعلو ارتاكب ا تلغف تناك

 مامأ اذ و .امورلا دعاس نأ نود دانط | لع كّيقو

 ” دع ق اهيساكم مآايسورلا تت تراك امناو ماكنا

 000001 تاس ادا اتورلا تلاث دقو ٠ نيوافطتا

 دصض امل امدعاسمو 1١م5 مأع فام خا اهتءاعر اهانأ

 000 عاش وللا تعم تح 9 مأع ىقاسنرف

 ” اء وح اسوا ةدعاسم يأ ( كرامس ) نئرملا نكلو

 ” ان سالاو اس رف ةبقارأ ةرمتسم ةحاح قاناملا نان ارذتعم

 0000 تا ايساوب ظاختاو اسوا رمق ظاتغاف اتراخم

 نيتاودلا نيب ةنماكلا ةوادعلا تأدتباو اهريزوو ايناملا نم
 كتل ياا ا يو ل



 ”ن 0

 لوذلابشإ تناكو . سؤئايظيسلا ناس ةدرع و

 نقلا ايسافا ىف تعدتش ىلا امملا نهاسورلا بحاح

 تقفتاوارتلكن !تراثن مب مأع راني قايسورلا عم ادع

 ةدبع ضع اهماجلط و: ةضراملا لك ايسورل|ةبضراحم لع ا

 عمزأا رمتؤملا ف لودلا يبودنم نيب ةشقانملل سونافطسا ناس

 ىضراال هناب ١474 ةنس سرام ؟ يف رصيقلا باجاف هدنتع

 اتنوراجلا ل قلاطورشلا ىف نئقانتت 2 لود ل

 قرا 0 رضفلا لما فوك اك 1

 الاد ناك قامالا كلون( تسيامل ]لا ريظ

 اننقلاو ايسورلا كايما نابل

 ( فيدتانغا ) لازنهلا ةييخ نم ارتلكذا تدافتسا دقو

 دع اهم اضع دعاني لع تدمتعاو انبيغب هتر ا ف

 ةيزياكت الا ةيجراخلا رزو ىرو.سلاس دروللا نطو ايشورلا

 تمحو وتمالا ريخلا لم سوةافطشا ناهي درع ا ا

 امال ةلعلا ةلودلا لداعتسا ديوانه واسم

 مشل 0 دارأ اا أ يأ ١ اصع رضتو



 كس 960

 00010 رارثلا نع انا او ردتم قاطلتلا ةلالخ ناو

 مقدت ةيلعلا ةلودلا نا كلذ ريغ ةدهعلا نمضتتو . نييسايسلا

 دقو . لبؤرلا نم انويلم ٠٠٠١ اهردق ةيرح ةمارغ ايسورلل

 0 1 ل ودم لزاصت نأ ايسولا: تيكر

 ناعذواَو موطاب نءاهل ةلودلا لزانت لباقم لبورلا نم

 : ابوروأ يف ( هجورمدلا ( ميلقا نعو 2 يف ددزبابو صراقو

 ا اقل نام اننامور كلم ىلا كينأ يلقالا اذهو
 ا هك اع قئاشم خاس يذلا (ايازاا) ميلقا 1

 ' .اناعزا ةءاعرب ةيلعلا ةلودلا درت لع ةدردلا لمجتو

 لا سودملا قومح ع اهدالب ق نييسوزلا

 15 ولا ةراجلا تاذهاملا ذقت ةداعاور هلا ةنامع تحب

 لين ادردلا ىزراغو حقو برملا نسف اكرتو اذغوزلا ناب

 فر دعأ - َىد هدب ءلا 8 ةسوروالا لودلا تيل أنناو

 اذا ماعلا ن 0 ةرملاب عيضيو امازاوم دّقفت 3 7-3 ل تف نأَو



 ل ؟نإا//

 عم راختإ « فييتانغا » لارتملا نآك ءانثالا هده قو

 مهعم ى ىخما سرام فو حاصلا لك َّى كر ىودني

 ةلودلا ارد تادكهاعأ ا ىهىتلا سونا مطسأ 5 هده

 ماع هل دوسألا لبخلا دالب لعج نمصت ىهذ : ةيلعلا

 0 انام ور دالي لعج نوصتنو 0 ىيتايردالا ر حبلا لع

 ا ا ةقا خأ - 1 ب 2 0-3 ا لعجو 952

 ةلالتعساةلقتسمراغلمل || دالب لعج نمصتو اهدالب ىلا ) شن (

 ٠ نود نيدس دا ايه وام ا دوز كا نييعتو ايعوت

 ٌكلَذك ةدهملا نمضتتو ابلع نيمأ تاختا ىف ىلا هد

 00 نتنس ةدم راغلبلا دليل ةضورلا رك اهلا لدا

 امن 0 نمصتو . رح ا رع 1 هةحالملا لعحو

 هتءلط امل ةقفاوم 01 كسرهلاو هتسونلا ُُف ةرادالا لأ

 اسعلاو 0-0 ل ةيقأ ص تحن ' مضوتو الا 2 2 لودلا

 د قومح صضعبو تازامتما صعب نع انوا نو

)17( 



 ل

 انوقح ةساماطوبقت لع ةيلعلا ةلودلا ايسورلا تربج ىتاأ

 "العا بونادلا ره ءىطاوش لعو. ناقلبلا ىف ابااصعو

 نيبراحتملا نيب مهب قافتا لك ربتعت اهناب ةيبوروالا لودلا
 عم مت نأ اهيلعبجياباك ابور وأ ناو هل لمع الايغال

 ايسورلاو 1 نيب لصملل

 اا كرد 1 دا دع كررطا داهف ارتكتا اه

 الانا تان راو ناكل كلم ةفادضصلاو ةجلا ترهاظتو

 اك الا اولا تددهو يرئسوبلا فاست لإ

 تبراك ةراغ ىأ ىلإ ءىراقلا ىريسو .ةناتسالا ىلا ةيزياكتالا

 الا اهرهاطب ىف ةقداغ تناك لهو دئدنغ م

 ةقداص ريغ وأ ةيلملا ةلودلل

 0 الا له يور [ةنركللا كءاجأ دقو

 | طاعم سم الارومأ ىف لخادت نا ىف قح انوروال سيل
 افوروأ ندر دفع كوذلا ىلع ضرعت ايمسورلا ناو اًملطم

 يلع « كرامس » سنربلا قفاوف . حاصلا طورش يف رظنلل

 نيلربب رعؤم دمع لودلا يلع ضرعو ايسورلا باوج



 ب «قنناد

 مئاظفلا تاركتم نم 0 امب مراصتتا نوثولي الاجرب
 «9 مادلاو ُ
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 د

 ريصت النواه دالك ماي ور وأ نأ ةيلملا هولا 20

 ايسورلا نم تبلظاب.ةرضم'برلا ةلاطا نأو لولا

 تابعف حاصلا طورش يف ةراخملل ةدده ددعو برملا فاقيإ

 نيبراحتملا نيب ةندهلا تدّمعو نانتمالا ةءاغب كلذ ايسورا

 اع ورلا  تلطوتشاو وا ماع ربا 0 رات (ةنردأ ) قن

 نوكت نأ بجي حلصلل ةيلوالا دعاوقلا نا ةندحلا دمع دنع
 كيحلاو ال هللا ةلودلا لزانتو انامؤرو تتسا

 لدامتسا ةلدتسم انزاغلب لعحو ئضارالا رضس نعد ١

 دقو ةلعتسم كينرحلاو هتسوبلا ف ةرادالا 07

 ايسورال ايكرت اهعفدت ةببرح ةمارغ
 نينه ردأ ف تدمع كا هقافتالا هذه ربح ش1

 تاروايسورلا دضاستلا فنرطاوللا تجاه نسا 0

 طورشلاه فهنا (كزوح اومن رت وطار ا 0



 ل 014 0

 ةائام نم وه مهب لحام نأ مهتوجأ نم لدتنسو
 0 0 مم“ .الك نم جتنتسإو نييراغلبلاو نييسو ورا

 نحو . مانغالا 6 مك اوحنذ نيماسملا نرم ىرقلا ناكس
 «لافطالاو ءاسنلا نم ىحرلا ىلغأ نا رن هاندأ نوضمملا

 تاءانضمالا

 لل اذه حصص دقو - نسيتلا ستاوم نبك

 000 1 را كارلا لدا هي ىارو وكروخ لارأملا

 0 امال ةنس ويلو ١١ يف لاقلبلا بونج 0

 يهرب ةيناسنالا بورلا نم تسيل برملا هذه نا

 ىرب ىسورلا ىدنملا نال مث مل ؟اظف ىلع مث عل انفو ل لوضت لع لوه

 010 2 انللااماو هلل هدي قاد ناويحك ىرتلا

 ناد ةدمتسمو سلا وه ادهو . لق لثفلا نم نكف

 عبلاومأ ليقلازوباسيو كارثاالا ىحرج نولتمي نييراغلبلا نا
 | ارسل ىرب امرخ ةيلعا فاماوعلا وذ ناسذالا لمس اذا

 ا لع ضف ها ناو بسد ام دنع ءامدلا تدق ناويسعتا

 ئضرلانيعب اورظني نا لاطبالل ىنستي فيك مآ : كارتالا نم



 جوج
 ىهوةي الاةيبسجالا تارا 1

 ((هيسرب ىارفوين ) ( اببدلا لارج ) ( تزاغ اينولوك)
 رتسشنام)(زوين ندنلدءارتسللا)(فارغلت لباد ) ( درادنتس)

 .نيروم ) ( حاتازرب روفكتارف ) ( سميتلا ) ( نايدراج

 (طالبجابرثياف ) ( ديولرتس ) ( زسنارف كيلببير ) ( تسوب
 ( دلاره كرووين ) ( نامتوكس ) ( رسيت رفدا ننروم )
 0 آلا وه رارقلاو 0

 .نوعمتملاوةب وروآلا ةفاحصلان ولثع نذلا هاند نوضملا

 .يلالئاسرلااوضمب نا مهتانجاو نم نا نور امش 1
 ىتلا ةيريربلا ةوسقلا نع هنديرج يلا مهنم دحاو لكابلسرأ

 نو ءابر الانيملسملاناكسلادبس نورانالا اهكترد 00١

 لافطالاو خويشلاوءاسنلاا رج اننيعأب انيأر اننا انملك دبشي
 خويشلاو لافطالاوءاسنلاالمشورارجسار ىتنيدم يف انلأسو

 الضف بارلاو فويسلاب ةفيثعلا تاحارملا سم مهب لح امج
 ران لاعتشا ءانثأ مهباصأ انآ نيطاعر ىلا قد

 ا



 د 5« 5

 0 هنكلو هبجو ىلع ةداب 0 د تاكو

 هةنيبس راصو ع ءاكب 0 هتلئاعل ١) لصح امع ملكت نأ اذ

 دعلو مالكلا لع ردقي مف ةزيعلا هتقنخ مث ىلكتلا دهن“ 57

 ىنتعيناك نيتللا هيتخال لصحامتانل ربعي نا هنكما ةليوط ةدم-

 هب ار هنا انل كفو نيل ىف اناك امهجوز نآل اهرمأو

 رانلا ف ىر ةمسن ةرشع ىدحا نع ديز ” تناك ةقو هئلتاع

 « . دحاو دعل انعلا

 اوضبق +١87 ةنس بوادلا ره نويسورلا ربع املو

 نمبورملا نولواح اوناكن يذلا مهلافطأو كارثالا ءاسن ىلع

 ةدقالا برد ةلاح دامس ةنادم ىلا مورضحأو ميئادعأ هحو

 ةيبروالا دئارملا يبتاكم ضعب مار كانهو ةدبكألا مطقتو
 هيلع 00 ناشلا اذن ارازق اوتكف

 ادا ا هلا اذه ةللملا ةلودلا ةيجراخت زو لسرا دقلو

 الئاق ١مل ةنسويلو 1 نس ران ىف ةيناهملا ةوافسنلا

 تاع اضغأو عاجاب يف ” ايلإ رأ رملا عيل الهمر نأ
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 0 ىو 2 كسا 0 نم اوبلطو 3 رملا ا

 |[ او ا 0-0 نم ار 2 ناب م سوح ايلا

 كر ذدع ةزلل هذه ىف مهحصي ناكو ةبرقلاب منا 0

 00 نيب راغا 0 0 و نيفلا نع :

 ائيلاو نان ا )او تر ا 1 دول هدم مبعيمجو ةرواح ا

 0 قى داغوألا ءال ذه 0 ع كح ةفاتخلا فوبسلاو

 + ىث لك نم مولسو سباتلاة بو مانا ويحو ل

 ةديدع نك امأ ىف هءرقلا يف رانلا اولعثأ مث ذخالا قحتسي

 .لافطالا امس الو رانلا ىلفل نم جورملا دحأ لواح انكو

 امف هوجزو هيلع اولمح ءاسنلاو

 نودورك يشرع ادس اوهتو مان رك اسر

 م الع تناك لب مهنيعأ ماما ىرجم امم نيمَأتم ريغ ةيرقلا لوح

 1 يغوأ لبيلخ راناتلرلا مس ا

 ةانلطقو نسال أاهعحش بولي ل درر لع انمحه ) هعم

 ناكو «زانلا بي نم رارملا ماكل



 مالا 56م اه بت

 ”اردقلا ف ليثمةعراضت ال ريضتلا اده لثم نا ىرمعلو

 .ءايربالا ءافعضلا اولتق مهنأ كشأال يناو ةيميبللا ةعاظفلاو

 .نييسورلا لع كل رد ىصم دعل 7: مانغالا عد م موحنذو

 مل لا دانا اكازت نا ممسي مل كلذ عمو نوميقم هو

 0000 م[ راعا اتسور اطناض نا يح امو. نييخسلا

 لأسم ناش فصل ملبع نايمور 0 د ناس يحسم نيحالهلا

 « لا ل مم ءاوخادل افلرقرسم ردلا 0( الكاق 0

 ك2 15 1 ان راما 0 ا ل مر

 ى» 0 تارا

 عما ناماسو هللا كيع لحفل قطصمو ل.يسح لغوا ليلخ

 هدا ريس ةفاسع دعبل يلا ) نأغلاب ( 0 نم 2و ديسر

 اواجاف تاناهالا نم مل ار ام ىفانارت نم تاغاس

 قأيام
 نابالأ لصو (ويلوال ( ىضاملا هيجل حابص ف 0

1-1 00 0-0 
 نيح اه 00 رش ( ناعلاب ) هبرق نا 5 0 نم



0 
 اممتابرعلا تالجع ةعقرقو فصاوعلا ةفزفزو ءاسنلا ءاكبو» .

 ءالؤه نا دئازلا فسالا عمو ةعاشبو ةعاظف رظنلا ديزبا
 مهمحر ب نم ا كح رف لوحورب ءاسعتلا نيك اسما

 مملع قم 11

 الوقت قودلا عمراس ىذلا دردنتسلا بتاكم تك دو

 هصن أم نامليلا ة 2000 تي نم 500 ءاملا باجو آ

 بجي امم ئاظفلارث ا ركتا الع ني 1

 0 م نولعفي ال ا 5 ّك الا لوقاوأ معسل نا

 ةواسقلا نم كارتالا ممارب 0 نوبراغلبلا لعف م نيبراحلا

 لعق ىلع نييحيسلا ء الز ع أمو ةيشحولا ةماعلا و ةهنرير لآ“

 هللا دابعل كتفلل ةشيملا مهس و فن بد قى وس تاركا هداك

 تن اودع ىدحا ىف ايراغلب الحر كك عبرت دملو : 0

 0 لك اهةنكم لماح وهو 1 وهب ) ف وسساسم ( 8 رخل

 رثك ا ىتدفاةنيطللاةنيكسلا هده. نكلو بة
 )» مانغالا عد 3 مهم ةرشع اهم تحذ ال ةيقدنبلا نمح



 0 ا

 هناو كرتلا دالب ىلا ليلقلا الا برج ملو . مهلغأب نوكتفيو

 ىلنمرهو سيلوووايف نيب قيرطلا ىمسي نا ماعلل قحيل
 ةثيربلا حاورالا نم هيف دّمفام ةرثكل ( ىتولا قيرط )

 هدف لاقفأ نم ةنططتق ىلا انمي رط ا

 نوري ءافعضلا نم اسانأ انيأر كو اريثك ةعيظفلا رظانملا

 مل ملأ اذاو مهئادعأ نم افوخ مءارو نو هي اك

 ماع اك ماوق كامناو موفعصة دش نم كوبي ناورملل نءا

 قو اوضح ام ةناغ اعاو . نورئاس مث 0 ىاذلا نورك

 ةالكشس نمو مهحاورا لع اوتماَت ىح رارفلا مملع ل 5

 هن رع مدل تك ني مهعتهأ 2 اوناك مبعلهو مبعزف

 ٌمدحو لورشبو

 انك ع ماما ولا 07 006 امدب يناو

 جيلثلا نم 10 تاضه نيب اماحصأب ودعت تابرعلا نم

 كلا د رمل تارئاخ ةانرع اح نورس ءاسنلا تلغأو
1 

 دالوالا لبوعو لاا حخارص أاممحصيإ ءاّصوْص كلذلو



000 002- 

 وامام ابار ( ىويكسه )ثلة 0

 ,ء ناجي نيعاب نيلوتمم اهحوزو ةاسعأ انيار -_ مظفاو عشنا

 مهجاجةرسكتم اخويشوجولثلا ىلع امه.رّقب نيلفطو امهضعل

 اماحتصاالام المو تلسو ىرقلا تارخ نع الصف ا

 هةر اكو قل رظانلا نمو 6 ةعقانلا ءابشزإلاو تاريخا نم

 لع قلم كا نعد 5 اخيش 0 1 داؤفلا رد

 ةئامدنا ولسمو |[ وتنم فرت نار5 تحض هلاكو 2

 اناا مهلا ومآ س انلا نول .نوراثلبلا نك ا. تار

 تاللحعلا س مه ّس ملأ ثّثدح قوش اموري 3 مما رع ع

 0 الو ةهردإ م. اج مشو مهم اظع تنسو صل

 هندملا ن 1 ةعيظفلا ةعشبلا رظانملا كللت لثملر 0 اانا

 2 ةنانإلا ل

 نم نوراغابلا مس كتف نيذلا ددكع نإ 00 يلاو

 ةبسْجلا وحم نوي كرر دقو ادن زيثك نيم لان

 0 و ةمريربلا ةيناقلا ةلماعلا نمابوره اناا

 لو راغلملا ميلع ضمن ىح لدسلا نم لورشب نودئيال
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 اهب سيل اهشورع ىلع ةيواخ اهانيأر ةيرسق ىلع انررص الكو
 000 ك1 نسل انام دتلو.نيلوتتلاو نحو دلال [اه الا

 اا ل بلا تماحلا تروس ا واجاف 7 اله لست: نم

 0 عانلتق انءاّرصنو

 13 رتلادونللا نم اريثك ىجرت تتكف ىويكساهىف امأ

 ىحالف ناف ةلئاقلا حارا نم مهماصأ ام الضفو نيلوتقم

 ءالؤه ماظع اونفيلةراجح لاب مومجر لب مملع اوقفشي مل راغلبلا
 لاطنالا ءادبشلا

 .تءاح نأ نم هك لا تدايزدلا ىذا تلايدتلو

 000 1 تكرر اما يل تلاه : نيس ناملاو
 اليل ريست مقدما ر ,هفلا نم اهلا - لثم ىلع يهو تضم روبش

 ىتلا تاناويما مول نم هدس كا ى رق مانع الانام

 ىلعمأو بآ نم ةنوكم ةلئاعلا ا ىلا

 :ةافح مهلكو رمعلا ن دم ةريداعلا غاب دلوو ريغص لقط اهردص

 ,ىوس مه.دل سلو مؤاطغ ءامساو مبشارف ضرالا ةأرع

 ,محللا | (ف لوخبطل ةردقو مم اوس اهب لورتسي قرخ ضعل
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 ضايبلاةيصانلاولثلا نم تامج اه وا ابني انو

 ةيئاذلا هايلا نم ةزران ءاضيبلا ةحعانلا ممدأو مرئارس

 هدر ردص لع نازل منار امل عهتابما نا كشأ الو ١

 جولثلاف مهيمرةايحال ممدوع ف لمأال ناو دربلا ةدشنم-

 نولع منرلاب نهدايك أ تاشاشح نقرافو نولمح نففخيل

 تلوح دودخلا تكرذأ اذا. ين نبنويغ نم ليش عد
 زيريمرااةنق كلر

 دنع الا قايخ ف مظعءالب و نكن 1 اىلاو 0

 ناسنالا نب ىلع تاح ىتلا بئاصملاو عئاظنفلا ىنبع تارا
 أه 5 نم ةرشاعلاز هانا ةلفط باج ريست ا 000

 ممواسقو نام متساورأا امام رع ادا 59 نسا ق ناد اهو

 ةيراعلا اهمادقأ نال ىشلا ىلع ومن مل ةنبالا نكتلو ةيريربلا .

 نيب ةتيم تطقسف جلثلا ىلغ ريسلا نم سعتلا ةباغ تبغ"

 هدربو كلاما همالظ: لالا مالا مهاد دلو ةنونحلا ابمأ ىدأل

 امنيا ناجم ةحمرط تطّقسف كنافلا' |

 ةديدع كعب ةأولم ( ىوكماها) لا قيرطلا ناو



0 

 ,ىتتلا ثنج ! 0 ريس قرتخ اكو ىكرفلاو طيسلا ىطتت

 اني أرف. اليمنيالثو ةسمخ نع لقتال ةفاسم تاناويملا ميرو

 ال1 اف هان الاطأو اذاالواو جولشلا ىف ةاقلم 1

 ., ةلاتقلا تاحارملا نم مهباصأ ام مداسجأ ةقزمم الاجرو

 باغأ نا نظأو ةلطبنملا ءامدلا رثأ نم ارت جاثلا 5

 .ةيداب تناك ةايملا ةراضن نال صراقلا دربلا نم نتم ءاسنلا

 ملاملا اذه ءانع نم ةحارال ماين نمن أكف نههوجو ىلع

 ةيندملا مساب ةيربربلا هله هناك

 اننا رهن آلا بناخم ادحاو عار تنكف لأ اجرا اما

 ا هدا معوقذو 3 عم ىتح ةمظعلا 3 ا 0

 ,ممولق ُُ نوظفاحن ماع اك عرودص ىلع ةعوضوم مهيد و

 ل ءادقا مؤوادعأ ايس لا نم ةفيرشلا

 نم مهلغأ تام ءاسنلاك مهف دالوالاو لافطالا اما

 مهبجوأ ىرت تنكف . ةك ارتملا جولثلاو صراقلا دربلا ةدش

 ,ميلع حولت تناكو جلثلا ىططغم اهذعنو داب اهضعل ةفيطل

 مم اعاك ةماتلا ةءاربلاو ةرابطلا مهلع ربظتو ةيلوفطلا ةراضن



0 

 : دحاولا فرملاب امف ءادح ؟ ا ةنس ريا ربؤ /ه 5ك

 ترألا َّق انتاكمل ١م ا رباني ؟د/ َّى لبو ايردا

 ) ىلنم ره ( و ) 0 وووليف ( نين ىلا ةفاسملا نا م(

 تكتانلا نمل الاص ع نسال بتناك سنا غلبت

 ام نيم انشورع لع هن هاخ اةدفض اعاق تفس مويلاو

 ةحت كلذو سس راود لالطعاوب تيع رظننم لا ةطاسلا 0

 .نادنإإلا اوه نم ريشفت كاةركتلا مئاظفلا نم لصحام

 كلت لواخم نا ديجا امم روصت نأ ناسنأ ىال نا

 )» املا تلصو لا ةلالاو ةعفبلا كلنا ف تمعقو لا لاوخالا

 :هنقاناكلا ادع

 ثثح ىرت انك"( سلو وولبق ) نم ريس ناين ١
 هذه ىلع ثيلدق اهضعن نا كش الو جولثلاب ةاطغم نيحالفلا

 ءامدلا راثآ لزت لو ةنالم وأ نيعوبسأ ةنزحلا ةعينشلا ةلاملا |
 راناو لتقلا مكر نوب لي انك دك . مضعل سال لك ظ

 ا تاركسملا ااعيو تملا, ةاطنم انلوح ضرالاد مايللا ظ



 كا

 نال ا ذا لام ترغو ان رخ نحرأب ترص
 نيملسملا عم برملا هذه ىف نورراذابلا مهعئانصو نويسورلا

 دعا نع اهب نوعفادب ةحاسأ مدل ن نكي منزلا ءايربالا

 ادا ةرش كرلا نوب نيتطم نينما اكل

 هنررب رب ةيميهج ال
 مقاوم) ثب كا فكل  تلقما ريلا ا دقو

 ءارقلل ركذن اناو . مئاظفلا هذه نم دينك عا ىلع (ايلاسن

 : اهم اعيش ماركلا

 | الرام ىف اعيش رمق وكس لارتملا ريغابل

 ار كارلا ءاسن نم كلآ ةتاما لع ىوتح اركسم دحو

 3 اوكف مما و نكي لف ىلنمره برب

 بدور .لابج ىلا الريم رمم حولت ىلع ميماما نهودرطو

 عوالاو ةربلا نم نهرثكا أ تام ى

 ءادتعاو ةيريربلا تالماعملا هذه لع دبشتسن اناو

 ىف ءاج اع نيملسملا نم ءايربالا ىلع نيراشلاو نيسورلا

 قف .ايسورلل ةرصتنم كاذ ذا تناكدقو زوين ىلادلا ةدبرج



000 

 تءاجو هلا الو اك را ثترصلا تنال اه

 هعزه رش تمزهو ايسوزا
 مضت تناك نك مدقتام ىلا ءىراقلا فاما كل

 .نوضرعتو ىتجالا ضاوأب نوامعيءالخسلا نم لاجر ىف ابن

 ور نكات ابعيح داوق نب نكدناو رام 0
 ضعب ىف ايسوراا ىلع اهراصتنا ىف ايك رن لضف لع لصالا

 ْ ةمرم مقا 0

 رع ناسا ءىرانلا كد ناس
 مغأ|برصلا ناو برملا ءاما ةلوذلا دويح نيك اع 00

 ةلودلا تناكف .:( هنفلب ) طوةس دع ايسورلا شي اهشدج

 اهرايد نع ءادعالا درب فناج لك نم ةلغتشم كلذي ةيلعلا

 اما اهدحو تناكى ب اهئادعأ ىلع اهرصني ريصن امل نكي ملو

 امتوق ضحم ىلع اهدامتعا ناكو نيديدع ةادعأ
25 

 دالب تجحتف اذا اهنا ةيلملا ةلودلا ءادعأ ىعدا املاط

 اذاوابلهأب كتفلاو سهلاو بلسلا ةباراهدوتل ابن
)0 

1 
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 ىف لاثلا ةردانل ةيبرطا لامحالا نم دعب عافالا اذه نا هل

 رشبلا حران

 د1 دما ىاك رع لع انوا رصتتت مف ةلمجابو

 «كسرهلاوهنسوبلا يفاهدص اسد جا ةديدعلا سن اسدلاب الأ

 .ترطضاةيلعلا ةلودلا نأ ءىراقلاىأر دّمف . ناقلبلا دالب يفو

 برصلا ةيراحو كسرهملاو هنسوبلا ىف ةميظع ةرون عد ىلا

 نم ةريثك ءامد قارأ امم ايراغلب ةروث عشو دوسالا لبخلاو

 اللا نام والود درتخ نم الاظنأ تاماؤ نينث افلا ءامد
 تالا كيرالا و

 ترألاو ايراخلبو كسزحلاو هتسوبلا ىف ةروثلا نا عمو

 هده ناف ةلودلا 0 سم اذ رتبإلا لحلاو اي رص عم

 هترصت اوةمابشو ةوق لوب ايسورلا تبراح ةمخفلا 0
 اهشويجم ايكرث ايسورلا براحم لو . ةفلتخ مضاوم ىف اهيلع

 ادنلا ةتاك حلم اكامدف قتلا اينامورت تناعتسا لب اهدحو

 ا دا عملك ر تراح انسبو لا تاكو لا

 لبملاو برصلاو ايراغلبو كسرحلاو هنسوبلا سيمت نأ لبق



 جو
 !تاماوعتم الا[ مرحتو ةلعاجل مماف ودعم ال ومهما رين ةفئاخ

 ظوطح ةنالث لع ( هنن ) لوح نويسورلا ابفاتا

 تداكو ىناثلاو لوالا طخلا مفادم ىلع تلوتساو ةبقاعتم

 مقو (اشاب نام ) ىزاغلا نا 00 0 ىلع ىلوتسا

 ةننامعلا د اونكلا نيب هيوم ريخ نيس أو اتم هم وق نفاع

 هده ىف نويسورلا لخدو . مهئازع تاحاو مهمه تطشق

 قافتالاو مياستلل ىفامعلا ش :.للا داوق رطضاو ( هنفلب ) ءانثالا

 نينا ءاقلاب ترقلا كاشبا:لع سورلا نييطلا تا عم

 ( هنفلب ) ةرصاخ ف ىسوزا شدا دّقف دقو حداسال نام

 الحر ١ هس... ينامعلا شجملا دّقفو الجر

 ( هنفلب ) طوقس ابوروأ ىف ةبركسملا لاجر ربتعي ملو

 نايا 8 بجعأ لب نيننامعلا ىلع :نيتيسورل] اراض

 ناك ُنيِيسورلا ناف نييسورلاهءاحعا نم رثك (نس

 مهلث نين اعلا ددع ناكو لتاقم فلا نيسو ةثام مددع

 هسه قاثلا ردتكشا سعفلا رواه دقو .طض املا
 لاقو ( هنفلب ( نع هعافدب هناجعأ ميظع ) اغا 0 ( ىزاغلل



 ا
 دونملا تجاه مب ماع 00 لطغأ و ويلو فو

 م,ماقعأ ىلع اودتراو ىرخالا دعب ةرملا ( هنفلب )ةنيدم ةيسورلا
 لقاعملا نم (اشاب نامَع ) ىزانلا اهلوح ماقأ امل نيرساخ
 ظ هلا وصلو

 آداب ادع ىف هيلا ةلودلا ظح ءاونس نكللو
 )دب دقق نأ دس (اشاب رات ) ىزاغلل ددملا نم ءزلنام
 011 ىف( صراف ) كلذل همم تطقسف ٠ لاطنالا“لاحتلا
 نار !كلذ دفن راسو ..:1م// ماع نيقوت ربش ىف نييسوزا

 ذنف (هنفلب ) امأ . ( مورضرأ ) لع ( فوكيلم ) ىسوزلا
 000 اا اهو رص نييسورلا اهوصحمو ايلقاشما تيعأ
 .هسفن سورلا رضيق بجعأو مهتمابشو كارتالا ةوق اودبشو

 ” الم دقو. هك ارد ةوقو .(اشا 00 املا .ةزابع

 00 كامو كالا ا ا هنن ):ةرجاخم

 جورحلا ىلع (اشاب نام ) ىزاغلا مزعف رئا 8 نم ممدنعام
 اماما مأع سس د لو لد دل هدونج عم ( هنفل ا ) نم

 .ريغ ءادعالا طسو نم ةينامءلا دولا ترصو لعفلاب 0
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 !انوزلا دص تاتا ىو عراوشلا ىف نورهاظتي نون رح

 اوذخأو ١845 ماع مراوث تدعاس ىتلا ايكرت ةبحم نودانو
 ىتلا اسمنلا نا الا . لمفلاب ايكرت ةدعاسم مهتموكح نولأس
 تناك :ئواسدتلاو ىرخلا شحال ةماعلا ةذايعلا مامز اهدم

 21 لات قو نم اهدي( كوايس )نك 0

 : 7 0 هةتسولا)نوكيس اك كدا 0

 .ىف ايسورلا ذوفت ةبوقتل ةبساح ريغ برحلاب ةيضار تناكف
 اباسح ناقلبلا دال

 حلا ضلخ بح ابوروأ متأ ىف ايكرتل نكي مل ةلمخجابو

 .ىف ام ائيش لمعت نأ مطتست ل اهنكلو ةيرجا ةمالا ريغ انا

 ١ . اهل اع

 ايسورلانااهفةبركسلالاجرو اورو كساوس ناد

 تال رايخالا كلو رضبلا قير ىف 0
 ةنيورلادوتللا لطترصتا ةيناملا عودا كاد

 دمحأ) ئراتلا ريبشلا نطل اضم( صراق قرارها

 . ةندملا هذه نع راصحلا عف رأ نويسورلا رطضاو ( اشاب راتغ



 5 نا

 ةلودلا نع ماتلا املالقتسا ذئدنع تنلعأ يتلا ) اينامور عم»

 اددهشاأو اموحه انعافد قاف ذاب ماع وام ١ 4 ) ةيلعلا

 قو.ةيلامثلا ايراغلب تربعو ايسورلا دونج ىلا اينامور دونج.
 ” املا لخخاو قيوكي ةندم تاحا ويلو طساوأ

 ' ..ريهشلا اكبيش قيضمل ةلصولا ناقلبلا قياضم ( وكروج )
 59 ةباتس الا اديدش ا راخالا هذه كة

 الإ . شيملا لاوحأب ىلاعلا بابلا ماهتها دادزاو اهلك ابوروأ"

 "ا روبشملا مهشلاب ءالخدلا ضعن ىثو ةلودلا ظح ءوس نم هنأ.
 ” رظان اشاب فيدر تلزعو ةلودلا هتلزمف ( اشاب ميركلا دبع )

 وهو ( اشاب ىلع دمحم ) اشاب مراد لدب تنيعو ةيبرخلا“
 ةلودلاة بركسعف لخدو ءالسالا قئتعا لصالا ىسور طباض

 مولا راصت اب ( اشاب نامء ) ىزاغلا ةلود ل علو

 صحو. ( هتفلب ) ةنيدم.ىلا هشيم قاةتامورلاو ةينسوزلا

 ا نحل

 انأحه كاد 0 را دالب ف رطااوخلا تحاه دقو

 زاصو مقا وم نعل َّق 0 ف اعابسورلا رام ادبدشت



 ل مسوس
 ىف تدقع اينامور دالب امثويج تربع اذا الا املع زوفلاو :

 -اسمنلا عم اهقافتال اذالخ  ةرامالا هذه عم لب ريا

 ىو . اينامور ىضارا روبعب ةيسورلا دونحال حمسل ةيقافتا

 اكرلعبرطاانسزاسورلا تتعامل

 ::نيصسملا ةرصن “ترا ابضرغ نا ابنتاعا قف

 اهوا تلا اهم الترا نانا سات

 اهباجأف .ابماوص مارتحاو قرشلا ىف اههلاصمب ساسملا مدع

 ارتلكتل ممدق ىلا ةذعاسملا مه مدهوت كدا

 ! ةيلعلا ةلودلل

 دوسالار حبلا ىفو مرّلاف ةيسورلا دونملا تذخئادقو

 ذاقوتلا ةنيج قاةسسوحهلا (طح تاو ل ا
0 

 لارتللا ةداي كح ةينسا" ىف ورا 00

 تع لاقو ةميظع تادورع دعنو (فوكلا

 هيو لئافأ ف راسل تاقفرا هنيدم ىلع وأم ١5 ىف ىلوتسا

 ايسورلا تقفتا دقف ابوروأ ىف امآ . (مورضرأ) ةنيدم ىلا



0 

 000[ ليصاناو لودلا ام اهيلط .ىلاتاحالبمآلا دفن
 ءبزحلل هتءج ىذلا ميظعلا | هددع للقت ناب مس لا ةلاح ىف

 00 1 1 و فحتا نال ةدعحس اياك اتاي كلودلا اهنرذناو

 كلب ور. تتقون رقأ ىف ب را نااهطلامل

 000 انام ىف اوتعم اك ارتسشا بلك انوروأ تكرتشا

 هتلمجام لك ةيلوئسم تامحتو اهدلع ناقلبلا ثأ ابجيببمو ايكرتل

 0 كَ ا 0 ورلا

 ال 0 ال

 الا تابلا سيرف 0 ا هش ا ىلا

 امهضةرفامبف 0 نانو عبملا سام ىلع نيرادن الان: ده

 اعلا بابلا نلعأ ليزا 0 قو هامل ةننس ليربا هب ف
 ان رطل !تراض مويلا كلذ نمو . ا( دق را ةيورود ١ كودلا

 انورلاو ةهحجن نم ةيلعلا ةلودلا تذخأو تاو

 000 تاجا لسراو ةيارطسا اع 0 متت 0

 ا

 ايكرن لع بلغتلا ميطتسنال اهنا ايسورلا تالا



 ظ وا

 نحب ةديدج ةيفالس ةزاماناسورلا تادحو) اذا اننا هد

 دم. الاو- ةيفالثسزينلا دالبلاا ةحاطم . نيض كلذ نولي

 يور ريمأ اكس الا" بج ىلا رات ضاق ١
 نم ةيسورلا دونلا7 تلا اعلا. ىولشا دا

 توصل دول

 انامل دع نايل عم اهقافتاب ايسورلا فتك لو

 نم قدحت: نأ تدارأ لب ةدعاسملا لك ةمرالا لوا

 تلسرأف ةنوم ةدعاتس اهل ةيوؤو لا" كودلا <10

 دك ةيداع اهيازذ اورزا مصاوع ىلا ( فيدتانغا ) لارتجلا

 ايوروأمصا وع نمةنصاع لك قو انف هرديو نش ١

 فو ءىث ىف ايسورلا ةضراعم مدعل دعوو باحرتلاب لبوق'

 ىف لود رعؤم دّمع ىلع ةيزدلكن الا ةرازولا عم قداتةردولا

 عمتجا لعسملابو . ىلاعلا بابلل ريخأ راذنا لاسرال هردنولا

 كايللىلودلا رازنالا سرا ميمي ةنسسرام تا فو

 حلصلا دمع ممتت نأ ةيلعلا ةلودلا ىلع بجي هنا انمضتم ىلاعلا

 ناو امم للاطي ىتلا ىضارالا هل كرتن ناو دوسالا لبحلا عم



 ل

 ىنودنم اشاب توفص ناعأ ارا ماع رب ا قو

 ابل اصعابساسمل مهبلاطم تضفر ةيلعلا ةلودلا ناب ايمسر لوذلا

 لودلاوودنم كربو ىلودلا ممتتجا كلدب ضفتاف . ةيرهوجلا

 5 الا ىدداعلا عاطقنا 5 مهل ود ضغل اراهظا ةناتسالاةفاك

 العلا تروج ر رسما فك ايست ةنسلا مزيان بن عفو
 ا ل ايلاسي ةياوروألا لودلاىلا لوالا ايسوزلا يرو

 ابملعيو اهيلاطم لوبق ىلع اهرابجال ايكرت عم اهذختتس لا
 تقولا فاو: 0 دّص اقهدحو لمعلل ةدعتسم ايسورلا 1

 اسمنلا روطاربما (فيزوج اوسنرف ) عم رصيفلا قفتا هسفن

 دل ردا ندي لا ءانااقدايللا لغ انيعقلا ءانب لع

 الل ليا هج الا طورتعلا رصقلا ليقو ايسويلاو

 | لا اح نح اهدحو اهلنا ةيوروالا لودلا ئدخلا

 ” 01 لرقلا اهلك اوروأ لودل نوكب ناو ةيلعلا ةلودلا قب

 ا 1 د رطل اس ايسورلاو اكرانتن
 رمل نيالا ءىطاشلا ىلع ةعقاولا ىضذارالان م ام اًئيش ايسورلا

 00 ل نيف الاف اناموز: لالمتسا مرت نانو ةنوطلا



 قش

 نأ اولنمتو ايحيسم:كسرولاو هتشوبلا ف هلك ساو
 ةغللا رابتعا اولبق مهناو نيماسملا نمو نيبحيسملا ند نوكي.
 اوددحو. ةيفالسلا ةئللاك ةيمسركسرهلاو هنسونلا قة وألا

 لوذدلا :كلاطم نم بام ديفتتل نشأ ةنالث ةده ىلاكلا تاق

 ةيغب عم رارقلا اذه ىلع ارتكنا وودنم يم

 0 ساوسا نوحصني اوناك يبكلو لودلاىبودنم

 لودلا لاطم ضفرب

 مظعالا ناطاملا' ةلالح نإ ةناوقا ةشمالا ملعت 2 94

 روم دا ”رتانع ىف وقتما 5 رطخلل ايطاصع ضر ا

 مظعالا ناطاسلا ةلالج مجم اهءالقعو ةمالا رابك اهرئابك

 ةلمالا ءاؤك ءاوطع نيناو هتأم نس انو

 لودلا بلاطم مبلع ضرعو بهاذلاو فئاوطلا ءاسؤرو

 نع دراأ 1 ا اهوضفرف رمالا ىف مهأر طاش

 ءاربك ىأر المع اهضفر هتلالج ررَقف اهضفرب ناطاسلا ةلالج

 ةلودلا ةءاركل ًاظفحو تانايدلاو- كاد ءاسور ل



 جي و

 ةبحلاب ةيلملا ةلودلل رهاظتت اهدحو ارتاكن ا تناكدقو

 ا تكا ب اهيل ام ترخا اكلو ءالؤلاو
 امل ليملاب زيركت الا ساوس رهاظتب تعدختا ةيلعلا ةلودلا نال .

 برحلا تقو ايسورلا دض اهل ةدعاسم ايناطيرب نا تبسحو .
 0 5 د تيك اودكتا ناناك رتتطتن ملا تءاجالق

 اهجيضايوروأ داحباب اهماعمم ا ورولا ةضراعم لعرايستلا ىلا

 00001 ردع دعاك و ازرلكنا تعدت 500

 رانا ف 2 ضوق امم مدا

 الط ا تياللا ةلودلا نأ اير وودتم ىارالو
 تابلطلا ليدعت ءاضعالا يشب لعا وضرع رع وملااطم ضفر

 لززانت ةلكسم نوكرتي مها ىلاعلا بابلا أ داو كلذن اولد
 ىضارالا ضعب نع دوسالا لبملاو برصلل ةيلعلا ةلودلا

 لؤدلا ريشتسي نا .ىلاعلا بابلا نولأ سيال مهناو ىرخأ ةرباخل
 لوالا نيتسسملا ىق الا كنسرهلاو هنسوبلا 5 اح نييفنأ يف
 لعجو نيمسق ىلا ايراغلب ميسقت نأشب ملط نع اولدع مهناو
 نشب مهبلط نع اولدع مهناو ايرادا الالقتسا القتسم اهنم مس



 00 ظ

 ال نع نآو ايرادا الدلع سا نتلكسم نا ص كنس

 لودلا ةتفاوع ةنيست نوكي ناسي 5 انن تاو 6

 كرو ناو احم كييرمااوهتس وبلا ف كارلا

 هيسوبلا هلل نوكت ناو امهدارا تصن نيسطافلا

 كلذ ريغ رارّدلا نمضتبو امبيذ ةيمسرلا ةغللا ىه كسسرهلاو

 ريصي ايراغلب دالب نم ناقلبلا لامث ىف دوجوملا مسقلا نأ ظ

 دونما لحم ناو كضزهلاو هتسويلاك | رادا: الالعتسا دانك

 داق ديف نيل رك ذلا“ةقلاسلا تاعطاخلا لي 0 17

 رارقلا اذه ديفنت ةبقارأ ةيلود ةنلل نيعت ناو لودلا

 اداء[ ةمتللا قنا اذه كوذلا را رةادإ مزاد

 ى ةدحتم:اهناو اهدبض ةصمتم اهلك اوروأ كود نأب ايك ثلا

 لمت تناكةيوروالا لودلا ناف . اهب رارضالا ىلع لمعلا

 نمابف امانا اضحر اك ايضحرت ىلا هده د
 دهب ايليت نإ ابكر عيطتست تناك .فيكو ..اهقوّدحب ساسلا ,

 دونح تزهو كسوطلاو هلسولا ىف ةروشا 11

 : ةعزه رش. دوسالا لباو برصلالب



 و

 01 ا هولا ودب امورلا نا ا رتكنا تارا

 |[ اك را نإ تنازأ (فيناعل) لاونللا نآيل

 <ىراملا ىرتس  ةخالا دنع 0

 000 153 مثلا هات لا ”رهلاع اك رطسأ ترعاف

 ءلودلا تقفتا دئدنعو:. لينادردلا لخدم ىف ىا(اي2)

 ةباتسالا ىف اهضعب نيبو اهنيب ةرك اذم دّمع ىلع
3 

 د6 5#

 لط

 ربمسد لئاوأ ىف ةناتسالاب لودلا وبودنم عمتجا دقو
 ممالوادم ا تا مدع اوررقو ١مل ماع

 تاالوادلا ماعا دعل املا ىابنلارارق لاسوأ لب مماشقانمو

 ةمصاعف ىلود رو عمتجا هرم لوا تأ هيلع قافالاو

 .قافتا م ربمسد و 1 هوما اذنه ىق كل رتشت دالب

 اأده غملأ 1-4 يفو 0 رق 0 لع لودلا ىنودنم

 3 0 ةيلعلا ةلودلا 0 م موا ىلعلا ثبانلا ىلإ ار لا

 فت 0 نيمجوا 0 3 ناتبلاتلا امه 1 امبمتراما قاطن



0 

 5 ع ا نأ اهدونح عيطتست نوح ريشأ هن ةفلحم 0

 راوثل رئاخذلاوةحلسالا لوصو منع نأبو برملا باصنأ
 .. ةيدهلا تقو دوسالا لملاو ايرصاو كسرهلاو هنسوتلا

 اننسورلا تاسرأو لدلعلا ةيلييا ةلودلا بلص كر
 اراذنا الماح ةناتسالل ( فييئانغا ) لارتملا روتك اه ىف

 : طورشلا هده نمضي ىلاغلا تابلل

 مسام اناث: ظافداب ميباسأ قب هدم ةلده نقع نر

 لودلا«اهضاتلاث :ايرادا الالتتسا اوان و كلس راو

 تاعطاقملا هذه قوقل ةيؤروالا

 رابغ هتلسو ىح ةناتسسالا ىلا يدار س0
 دقف . رفاظلا ىتاملا شيملا ماما يبرصلا شيلا مازهنا ٠

 (دارحتد) ىافطع ةراشتا'ةنايملا دونا ل

 ةمضاع 6 داردلب هانم ةنرقم لع اواو سات

 : اًمَمَع نيالا ىددأ ىايطرتسب نسا راص نا

 ةلودلاتابقو ىلاعلابابلل هراذنا ( فييتانغا ) لالا ىف مدقف

 املاك ماع ريمو ؟ ىف ةيدحلا دفع ةيلعلا



 © لك

 لاوحالاحالصاو رومالا ميظنت ىف هدهج رند لد اهدض

 راطخالاو بئاصللا مفدو

 ريزولا 0 ىد) تنوكلا ضربع دقو

 عيب اال هدم دعب دنع هللا ةلئدلا لعا رتكت ال لوألا

 ئ هيلع ىهام لغ ةلاحلا ءاّقبو حلصلا 00 امف ةرياخملل

 2 ف ف ايراد الالعتسا كسرهاو هتسوبلا حنمو أمرص

 ل0 لا دوا هدا ناو اص ردصخ تابلطلا هدم ةلوذلا

 مل نم تدنجو اهدّونج تعمش ةينان ةرص برحلا فانئتساب
 الا دا لسرإ دا: هن روتكا ١ يو - تيد

 0011 تلم ايفل رو طاربما ( فروج اوس فر
 ضفرف اهلك ناقلبلا دالإ لالتحال ايسورلا عم اسمنلا داحنا

 ريطخ لمح مات نم افوخ رصيقلا ىلط اسمنلا روطاربما

7 0 

 دّقع ةيلعلا ةلودلا نم ارتلكتا تبلط ريوتك أ ه فو

 ةيدهلاتقو لودلا نيب الك حتفو عيباسأ ةنس هدم كب كيف

 نأ بجي ةندهلا نأب ةيلعلا ةلودلا تباجأف حلصلا دّمع ناشد



 ا

 كامو 0 ةيناطلسلا ةرضحال ةيعباتلاو ع تامجاو

 برصلا ل أري هي

 اهلاوق :ناون اذح ةيساق طورشلا هده نا هلو ت1

 .تانلظلا ركن اذاءىراقلا نا لعاش ناراخ كا 0-7

 هن سريان لرب قايناللو انمنلاو ايسورلاا بلع تعقا ىلإ

 ةياملاةلودلا طورخ تعول: ىللاغلا تابلا نم الط و كا

 ةلودلا نا عسم لودلا تابلط نم ١ 0 فخأ برصلا عم
 لودلات يلطف. ارهاب اراصتا اهلع ترصتاو برصلا تال

 تناك امو: اكو ةدتعاسم دبات كارا

 دض مهتضراعم ىف اب ل عيجشت ىلعالا ةقيقملا ىف لمعت

 ل ا | قافتاب اهملع عم لودلا

 ىرخ اظورش نلاعلا بالا ؟

 مظعالا ناطادلا انالدوم: ةلالح سا ءانثثالا هده فو

 ةكلملا كيرا لع « ناخديجلا لنع »ريك الا 1

 اهؤادنعأو بناج لك نما طيح فاضل تا لا

 ةدجتم اهاك لودلاو اجاحنا ةقاك ىف: ا

 (دور

 هل



 ا

 (راشتنز) ىف عومزمو اشاب 2 ركلا دبع موحرألاو اشاب

 املو . امداونو اهلفاح امل تدامو اوروأ امل تزتها .ةعزه

 ا اع اهدذا ةضاح دال نا ان رص ترتعش

 هنآ امامك ةننس سطسغأ 3 خراتب لودلا نم تبلط رطخ

 ةيوروالا لودلا تلاسف ةلعلا:ةلودلا نيبو اهمب طسوتت

 00 000 5 ىلا طورشلا الع ضعي نا ةنيلعلا ةلودلا

 : طورشلا هذه اهتباجاف حلصلا

 000 5 ام لاا يرسق لاوخألا دونا نا الذا

 ١مل ماع 0

 ١ممكلا/ ماع دعل انرص اي يتلا عالملا مدهم نأ 37

 اهلا لبق نمايكر ت اهل ةلتمع تناك ىتلا عالقلا درت نا أثاث

 ءادزا ليت نأ وأ .ةيرح ةمارغ ايرص مقدت نا انبار

 ايكرتل هعفدت ىذلا ئونسلا ججارملا

 نال ل راد يللا هدم نزال "ايم اخ
 لئاقم

 مدقيل ةاتسالا ىلإ فرصلا 0 رهان نأ. .انيداح



0 

 ظ دوسالا لبجلا اهنلعأ و يلون * فو
 دوسالا لبلاو اييرص رهاظتذا لعتايسورلا تناك امو
 انستلا ردكي نأ هنأش نمءكسرملاو سوبا لا
 ىلع ءاليتسالا ىلا حمطتو ناقلبلا ىف اهذودت ةيوقت ديرت ىتلا

 كلا هنننفت ( قاتلا رثتكسا ) ىصيفلا شاس نيسطاسا

 ( فيزوج اوسرف) و لبامتو ايميهو ىف ( داتشير )

 قدحمو قريشلارومأ قاليوط ةمم ثداحتواسنلا روما ١

 اسمنلا روطازيما دعو رضيقلا نأب نيخرؤملا نم نوويتك“
 ةيقرشلا ةلكسلا ةمزأ اتا دهن كسرحلاو هنسوبلا ناسا

 ةلودلا نيب برحلا تقو ةدايملا ىلع كلذب اسمنلا تيقبغ

 دوسالا ليملاو ايرص نيبو ةلطلا'

 بولا لاجرو :اهماتكو.وزوأ نساوس لظب نك

 .لبجلاو ابيرص ماما برحلا هذه ىف ربقتسةياعلا ةلودلا نا اهيف

 اويلزولاز.ال 0 دراج نإ: دي دقت ومع مينكلو هوس اد

 ركااسع لع او رست هن ناكل عماعم ىف اداساؤ ترسا

 نابع ىزانلا دان انين ارضنا ص درس 2



 2 فني

 لق هفصو عيطتسياالام مارجلاو عئاظنفلا نم !وانب نيملتسلل

 00 لعن و ذكي انوروأى لالضلا راصتأراصو

 دتعملا وناك مهما عم مبلافطأو عواسنو مث مهحذم ةلودلا نا

 نيملسملا نم ءابربالا ىلع

 "را دوسالا ا ا 0 تبا دقو
 دونملا ادشحوةلودلا دض نيترامالا نيتاه اريمأ دحاف ةلودلا

 00 ايماب ريما نم اطاض ايسورلا تلسرأو ةرتكن

 تادادعتساب ةيلعلا ةلودلا تملع الف . ىبرصلا شبملا ةدايقل

 وينو هقامهريمأىلا تلسرأ ةييرملا دوسالا لبجلاو ايبرض
 تباجاف تادادعتسالا هذه سبس نع امبلأست ١4 ماع

 ”انلا جت نأ ىلاعلا بابلا نم تلطت اهنأب ثرصلا
 ركاسعلا لتحم ناو كسربلاو هنسوبل ١| ىدطاقم نم ةنناهملا

 دوسالا لبخلا رك انع لتحم ناو هنسوبلا ةعطاقم ةيبرصلا

 ٌفيرغلا فلطلا اذه ىلاعلا باَتلا ضفرف . كربلا ةعطاقم

 لبخل او برصلادو دح ىلا هشدج لس داو ةياشلاو ةكشلا ةياغل

 ا رب لع برملا تزرضلا تنلعأ وينو ٠" ىفو . دوسالا
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 كيد مون موعت نأ يك رب ةينازيم عيطتستال بلط وه ةروثلا

 امتابلطذدفنت لنا ابعم رهقلاو ةوقلا قرط ذاخاب ةلودلل لودلا

 ةلملا ةلودلا دع ةروثلا ىلع ناتلبلا 7 لكل عيجشت وه

 ةنطلسلا شرع نع طقبسا نا:ةلودلا عظمت ءوس ندر

 راطخالاو تابارطضالاب ءقتملا تقولا اذه ىف ةينامّملا

 ناطاسلا هناكم ساجأو ( ناخ زيزعلا دبع ) ناطلسلا موحرملا
 رهشأ ةسمخ الا يح ل ىذلا ( سماخلا دارس )

3 
5 

 ابكر >فاخضا: ىلا رت تناك ايسو ااا

 رك مع عم برماو تابارطضالا ل

 . اموقو ابلاجرب اهدض تلوح اههه تاقو امعزع تطيب

 ةفيرش ةسايساهلا لودي نا لداع خرْؤمل نكمال ةسايس ىهو

 +ىدابر نم ابك ى براحم نأ اهلع حن ناكر 0

 لبجلاو اييرصو كسربلاو هنسوبلا اهدض جيم نآال سمألا

 ايراغلبو دوسالا

 للك ميا اولعحو ةلاودلا هحو َّق نودراايلا ماق دعف
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 ةنده راوثلل ايكرت حنت نا تابلطلا هذه ريغ

 ةدم تايلطلا هذه دفنت / نا أمان امددهو نب ربش

 رمملاو ةوقلا :قرط ابعم تدخنا نيربشلا

 امأ ةركّذملا هذه ىلع ميقوتلا ايلاطياو اسنرفتلبق دقو
 ةرملاب اهيلع ميقوتلا تضفرف ارتلكنا

 اشهدنم في طورشلا هذمل ملاطملا نا كش الو

 املع اهئادتعاو ةيلعلا ةلودلل ادور و لود ةلماعم ل انرعسم

 ١[ ]و كلا هده نأ همت نم كرذيو ايعنفأو روصلا عنشأب

 ل دكر تناكتل ضرألا لود ريا قمه ديف لطي ناك
 ل0 2 هكاموف - اما ع واهرامد ىلا اهضفر ىذأ ولو احلوبق
 ةلودلا لع ليحتسي ناك كلذلو . راعلاب خطلت أعلا نام نع

 تاط ناف . ةدحاو ةظحل ولو طورشلا هذه لبقت نا ةيلعلا

 ةنيعم عالقو ةصوصخم تاهج ىف ةينامثءلا دونملا ءاقب لودلا

 بللطو ميظع راوثلل عيت وه نيحلسم نييحيسملا ءامب م

 هيلا نوجاتحنام لك نيبحيسملل ةينامثءلا ةموكملاا ءاطعالودلا

 ببسي ترصد ىتلا لزانملا حالصاو ةءداملا تادعاسملا نم



 لك ماع راني "0 ىف كرا ىلا( اردنا 2

 ابتاركدمتلمتل اكس رشا زل وبلاوأو هارام ل

 :ةنن.الا تارا

 نمسا ترد ىلا لرادا ىلاعلا بابلا حلصي نا 10

 ناريثلا نم نيحالفلل مزليام لك مدعي ناو ةروثلا

 نم كنيرحلاو ةيدوبلا اغا, وس نا تل 0

 اثلا

 اعبار

 اسءهاخ

 تاوئس تالث ةدم ئارضلا

 هنسوبلا ىلاهنامعأ نم ةنل ىلاعلا بابلا نيعب نا

 هيداملا تادعاسملا عي ول نوصل: تانسل لاو

 اييذشا ن١
 بلي ايلاهاب قالا منا نا

 ةنيعم عالق رفع رع لح اك راو كيرلا

 تاحالصالا ماما ةباغل نيحاسم نييحيسملاكرتي نا

 كترملاو هتسويلادالب لإ ةنكتلاو مالا ةداجإ

 ىف قللا اهبودنل وأ لودلا لصانمل نو

 ثالثلالودلاتءلطو . تابلطلا هذهذيفنت ةبقارص .



 - ل

 ( يلجويب )و( نيبير )و( اكوف )و( زالوتس )و
 نييودنم ايسورلاو اسمنلا لسرب نأو ( راتسم.) و

 طورشلاهدهديفنت ةبقا رمل دالبلا هذه ىف امهملبق نم

 نيملتتلا قو حالشلا عر انما
 ال هده يفلدي وزوال لودلا اح .اسذام

 ايسورلا نا دوسالا ليملاو ايراغلبو اييرص تأر امو

 | كييرملاو نضال راو عجشت ايناملاو اسنلاو

 ماقتنالاو ايكرت ةيراحل ةدعتسم تماقو نيجيهملا تاداشرال

 لجمت نأ ايسورلا تدارأ املو . بيلصلا مساب مالسالا نم
 ايناملاو اسمنلا تعد ايكرث ىلع ىئاصملا طاقسابو برملاب

 تباجاف ىلاعلا بابلل ديدج راذدا دقت ىف ابعم كارتشالل
 نع ( فوك اشتروغ ) سنربلا ممتجاو اهلط ايناملاو اسمنلا

 سربلا عم اسمنلا نع ( ىئاردنا ) تنوكلاو ايسورلا

 لع ١م05 ةنس وام ١١ ىف مهقافتا متو نيلرب يف ( كرامس )

 ىلاعلا بابلا ىلا محلود هلسرت راذنا

 يف هتبلطام ىلاعلا بابلا نم ثالثلا لودلا بلطت لو
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 نودعبتسي نمم تسل ىاو . امم رارضالاو ةلوذلاب: عاّمبالل

 ةريدمةثداحلا ناو اعنطصمناك ةيحيسملا ةاتفلا هذه مالسا نأ

 بابرأ لامأ نم ائيش ملاط نم لكف . اهرخآآل اهلوأ نم
 هدبك ةثداح داجلا ىلع نورداق عما ملعب ةلودلا ىف سئاسدلا

 انيك و

 لع كسره لاو ةيسويلاراو الا هك ق ضرع دقو

 ىلا ةنيكسلا نوديميو ةروثلا نع نوفكتي مهنا ابوروأ لود

 : ةينا الا طورشلا تذقأ اذا مدالب
 ئضارالا تل نيجيتسلا .ةيلئلاةلودلا لفمتاسا
 نيملسملا ديب قلإ

 ةروثلا ببس تمده ىتلا لزانملا مل حلصت نأ اناث

 ضرالا ثرأ

 0 ثالث ةدم فارضلا نم مومفعت نأ

 ةنسويلادالب نمةيماظتلاة يكرتلا رك ابنعلا لحتت نأ ا

 (نشمكحت ) قءطتن هوي ناو'كتسرلاو
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 ا دو رمال نوحشلا لف ةيعرش ةفصب اهمالسا

 تدب يف اهوقخاو اهرورم دنع اهوفطتخا تح ةاتفلا قيرط

 5ك الا ىلا اوبهذو كلذل نوملسملا جاهف نييحيسملا دحأ

 رمالا يف ةلوادملل دجسم ىف وعما 7 ةاتفلا صيلخم نيبلاط

 ىدتعاف اسنرفو ايناملا الصنق مهيلع لخد ذا نوعمت# ثامديو

 دجسملا ىف نيلصنقلا لوخد مرابتعال نيرضاحلا ضعن امهيلع
 رشنناف . لاملا يف امبياع ىضق ابرض امهوبرضو مه ةناها

 ال اع ىذا ىع رفقا امو وردا ىف ةيداخلا نيج

 ظ تالمح ةريزملا هتلودو مالسالا ىلع اولمحو روبثلاو ليؤلاب

 ىتح ةينامملا ةموكسملا دض ماعلا ىأرلا اوجاهو ةديدش
 ال ال طا ل هير ناس لاضرال اهلك كودلا ترطضا
 ىف اطخا نيلصنتلا نا ابوروأ مهي نا يلاعلابابلا مطتسي لو

 ملال وني دتسملا ةبقاعم لودلا هنمتبلط لب دجسملا ىلا باهذلا

 ءادتعالا مهيلعتم* نم بقاع لودلا سلط ضفرأ اليبس دج

 ىهو ةئدالا هذه كلذ تبتاو مادءالاب نيلصنقلا ىلع

 01 2 ولو سداسدلا دب اهتفلخ ةدىدع ثداوح نم ةثداح



 تا

 مدق ىلع ةعاق اهلك ن البلا دالب كلذ تراصف ةلودلا دض اهعم
 هانا هذه قافذح يطوف تتلو ةلودلادس

 ناوثلا نمدخلاو لك راضوءانراالا لع فريال

 نيذلا زاصو., نيملتملا نه تلطو دس نر 0

 ةسيرف مهسفتأ نع هب نومفادب نيملسملا نم مهديأب حالسال
 نييحيسلا راوث نم ءامدلل نيكفاسلا نم نيمرجدلل

 ىاسلاو ةناهالا نم اوأرام ناّملبلا دالب يف نوملسللا ىآر

 راصنأو مهنم نيريثكلا نم ءايربالا ءامد تليسآو:ببنلاو

 ” ةلودلا نأ ناعم لك ىف نوسح اورد ىف لدلعلاو

 نضارعأ تلئحو نيحملاءامد كلمت ير ا

 ورك ام كلذ نيضويمبتلاكو مهتوو برا 0

 نييحيسلانيب متي فالخ لك ىف ةتيقملا ءادعأوةلودلا ءادعأ

 ةلودلا دال ىف نيمللاو

 ىيوروالا ماعلا قالا جبسم ىلع ةلودلا ءادعأ لمع دقو

 ندلا تّةنتعا ةيحيسم ةاتف لا لصحو لئاسولا لوب اهدض

 تايثالةنيدملا هذمل تيهذوكننولاس حاوض ىف ىمالثالا
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  00ةللا نهرا ره ذك ىف اهلع اهناجاو 1

 مو الوأ ةر 0 ىذا هانا ةلودلا نا اسورلا تاو ايلف

 انلاث لودلا للاطم ضفرت ملو ايناث راوثلا بلاطم ضفرت

 هنأ 0 تيس -- اهلع ليحتسي هنان 70

 تلده يودوالا ماعلا ىأرلاو ايورؤأ | 5 ره جو ىف مم

 كانالا هالو ىف ةفاع ةروثلا لمحل اهنانغ :1ك تبحتوو اهديح

 آل نحل نم اها كمت 00

 ةاماعم نع ةءذاكلا 0 0010 عيشت'نا اهيل

 دض ينوروالا ماعلا ىارلا كلد جيو نييحيسملل كارالا

 «كلشرهلاو هنسوبلاو او عمتجاف . نيملسملا دضو ةيلعلا ةلودلا

 اطل ةلودلا لوبق دعب ىأ رئاربف ؟8 ىف ( وفوريسوك]) ىف
 انا ملا ون هروتلا لع را زال اسو لانا اع اور رقؤ كودلا

 ةلودلل عوضخلا مدعو

 ةلودلادُص برصلا دالب بيم ىلاايسورلا تاصوت دقو

 مهتموكح نماوبلطو ةلودلا ةاداعع اورهاجوابلهأ جابف ةيلعلا

 00 داق ةوسألا ليلا ةيركج اهموكح تارا :اهتيزراحت
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 ةئكسلا يا نوكرلا ةلوذلا ةذك مهجأه نيذلا راوثلا

 لم كنك اهنكيلو ةناس هم وكتلا صار نا

 حالسلا عزن مدعب راوثلا ىلا تزعوُأف تاروثلاو نتفلا ثببل

 حافكلا دادعغتسالابو

 اف امب اهعيج لودلا تمدق م01 ماع رباني ٠" ىفو

 حنم اهف هنم تبلط ىلاعلا بابلل 5 لك دعم الاه ادلل

 ةاواسم ريرقتو ةينيدلا ةيرملا مامت كسرحلاو هنسوبلا ىلاهأ

 قيكشتو .ةيلهأ ةطرشلا .لكحو تتارشلا تاو

 نييحيسم نماهبهصن 00 كس رشا وة كاغا و هك

 ةدارالا'" ىف ءاجام دفنت ةيقار نيملسم نم رح طا

 ؛مابد ماع ريمسيد ٠؟ ىف ناطاسلا اهردصأ يتلا ةيلعلا
 (ىماردتا تن وكلا ره ةرك ذا هذهمضو نم لوأو :

 ةلودلا وحم هتطخ تدضغا ىرح وهو . همساب تيمس دقو

 ةلودلا, اهقلعت ةدشل ةءرج لا ةمالا ثداوملا هذه ىف ةيلعلا
 نيينامءلل ليملجاب اهفارتعاو ةيلعلا

 ةوؤك دا لودلا لاطم- لق: نعةنلعلا ةلودلا رخات و
5 



 م لا

 تملع ام رس رئاخدلاو ةحلسالا اسمنلا نم محل تاسرأو

 ا( كيرذلاو هتسوللا ىلإ تجرأ كلذ ةيلملا ةلونلا
 ممتق (اشاب راتخم ) يزاغلا ميظعلا لطبلاو ريبشلا دئاقلا ةدايب

 انااا وانلاو ايسورلا لود نكلو نيرئاثلا ديك درو ةروثلا
 اللا تاروت را دوس اسدق اك ذي تناك للا
 2112و لابلا فايا نيبو نب راثلا نيب. تطسو ةلودلا ف

 مهنع بئارضلا فيفختب راوثلا بلاطم لبقت نأ ةلودلا نم
 ةنسوبلاءانبأ سفن نم ( سيلوبلا ) ةطرشلا نونيعي مبك ربو

 رظنلاب( ناخززملادبع ) ناطلسلا موحرملا دعوف . كسسرهلاو

 هنوبلطياممهمانايد فالتخا ىلع هاناعر حنعو بلاطملا هذه ىف

 ريمسلد٠١؟ ىو .ةلودللو مه اتفاوم هارب اموتازايتمالا نم

 ىلاهأ بلاطم لوبقب ةيلاع ةدارا ناطاسلا ردصأ ٠*/ه ماع

 دِصةَلودلا بصعت مدع ىلع كلذب نهرو كسرمهلاو ةنسوبلا

 ريخ ىف ةميمح 5 لودلا تناك ولو . نيململا اهاياعر

 «تفتك ١ تناكلاهفاعضاو ةلودلا ررضةدصاةريغو نييحبسما

 الات ل ةلوزلل تذعاجو ةيناطابللا ةدازالا هذين



 د شل

 نانانع يسم انما اناا نأ ن< ايسورلا تيد املو

 انرتف نأو اهنم ىتختال ةتنشاث ةلود ايلاطيا ناو ادعا اب

 اوزوأ لود امل سيل نأو !متوص تفاح ةعرشلا ل

 ناويطتستالاهدجتو اهناوارتاكما ريغ انصر سا ظ
 اريكتا نا لو تناك ايسورلاّنأ نع الضف - ءىش اهرضن:

 مفتت نامتسايسرا ولأ لك ناهد نال ايش ا

 ىف (ايسوزلا ىأ) تدهجا تاه ريدغ عفن الو اهريغ نم

 ءاممز ناقلبلا دالب ءاحنا لك يف تلسرأو ناقلبلا ممأ جيبمت

 نييفالسلاداحنا اديمزورشنبو ةيلعلا ةلودلادضةروثلاب نوداني

 اب نايصعلل ةفاكن البلا ماوقأ نوعدبو رصيقلا ةبار تحن

 ناكو ةيمالثمإلا ةيناهءلاةموكم ا [دض ىدك دورا

 ةلودلادضك سرح لاوهنسوبلا دالب جيب نأ اسمنلا ةحاصم نم
 تدعاشف اهملع ءاليتسالا لمالا نم اهدنع ناك امل ةيلعلا

 قحدالبلا هذه ىلاهأ كلذك يبت تذخأو ايسورلا ىجيبم

 تراصو كسرملاو هنسوبلا دالب ىف ةفاكنويحيسملا جاه

 دونسالا "ليلو برصلا ذالب نم اراهج مهيتان تادعاسلال



 ل

 راك واه رك واسمالا ب راخايسور لاك زب لع انسوزلا تام

 00000 اولا اود ط نمادح او اهزيم و اسنرف

 اروظاربما اهكلم ريصيو اهتدحو كلذب نوكتو نيتميظع
 ادا نال تبع لب افا قاضراف نا نود انانإل

 نيتللا اسنرفو اسمنلا دِض ايسوربلا حاجنل اهحايترا ةربظم

 مرقلا برح ىف (ايسورلا ىأ ) اهاتسك غن

 اناذلو انمنلاو ايسورلا نا ءىراقلا رن كلذ نمو

 ايسوربلاواست رف نيب, تماق لأ ماع برح دعل .تقفتا

 رييغتل ايسورلا تمتهاف داحن الاد لمعلا ىلع امرطاربما قفتاو

 هيلع تقفتا ىذلا دوسالا رحبلا ىف امدرحن قاعتملا طرشلا

 ارعاوم دمعل لوذلا تعدو 1265 مأع سرات' رعؤم ىف لوذلا

 ىف اهوبودنم عمتجاو اهتوغد لودلا تااعاق هنماظنال

 و ) اوقفتاو ١ملي١ ةنس سرام ١ ىف زيلكنالا دالب ةمصاغ

 (ايسوربلا عم حلصلا دم انتايتخالا لولا عم امك ف

 ةحالملا ىفةماتلا ةبرملا ايسورلا ءاطعاو طرشلا اذه رييغت ىلع



 د الو هب

 مد ةنلازأ ةمزالا ع

 4كم انو افا اوفو اك حن

 « امال ماع ىلا منبع مأع نم »

 ىلع مرقلا برح ةجيتن نأ قباسلا لصفلا ماتخ ىف انبأ

 نناطاعم اهده ةلودلاهدجتيدم كسك ةمح 000

 مدح ماع برح يف اهنم ايسوربلا تذخأو ةيلاطيالا

 تعسر ىأ ىعونلا احلالمتسا را: تنلاو نيتييع ند

 نم ءىش داجا ىف ةلوركلا هذه تيسملطع .انعا ا

 ترش اهرئاسخ ضم الع لضوتت ةسيلعلا هوذا ل

 اهراصت اءاهتدحو تن وكو اهتربق ىتااةدودللا امتودعاين ملا نم

 اف رانا نحلل دم نإ نم اضع اس 0
 كلذك ترابضو . اهنم اهبدذخأ نيتلا نيتيطاتلا ا
 ايكرت ةيراجع امل نعوتو اهلاايسورلا ليش ١0

 تراضاْسو ريا ؤانسولا ني ىتواعلا ناكل فا

 مرعلا رح ىف ايسورال ايسوربلا ةدعاسم ناو ةندتم ةدح

)1١:( 



 2 ؟٠/ كك

 صضعل أمذ ماق 5 ريعص هنتف بمع كلذ ناكو : ة لماع تودو

 ا | مت ابف فدصاو ' نيحيسسملا ضع لع .نيملسلا

 ةرورص هلو ىم انتكتا لمعل نكي إو . هتحوز تلتقو

 ا 00 الاع ودم تللمرا دف تناك هيما! ةلوادلا نال
 1 ندحلا ةفاقمو سلا قيتحتل

 0001105 فاعجوت ثامنا دم انرشامأ

 "تارا ملا ف اهلك ءالعال اي مك مرقلا ترح دعلا

 ةلودلا ةدعاسم ةجحب ١م. ماع ماشلا ىلا ايواسن رف اشيج

 ةينوراملا نيب ءانحشلاو فالكل |مثدحأ ىتلا ةنتنثلا مف ىلع ةيلمل

 ةنيكسلاو نمالاةداعالايفاك ناك ةلودلا شيجزأعم زوردلاو

 ماشلا نم ةيواسنرفلا رك اسملا جرم لو . رابدلا هذه ىف

 ادكا ماع وذو ه ا

 اهنمو مرقلا برح اهتجتت أىتلا ةريطملا مماتتلا ىه هذه

 وحن لوردلا ةطخوسرملا هده ف ةلود ل ظح ءىراعلا لكي

 ' تازغأ ةفيفحو اممم ةدحاو 6ك ضاق 16 ةلعلا ةلودلا
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 لأف م ا ندم تامل اني اعنا ف اهذوقت
 ليد

 ىابيس ةرون ىف 0 0 الا نودرطي اوداكدونملا
 تح ادع ) ناطاشلا موحرأ | لخادب الول ١885 ماع ةريبشلا

  ارتلكتا ءاجر ىلع ءانب - اروشنم ردصأ هناف ( ناخن

 م نوت ىلا هنف 1 ديهلا ىليلا

 دنحلا ىف.نيملسللا نأ مولعمو (ايروتكف ) شل

 ةقيلخ نوم 0 ةذفان ةلكو ميظع ناش مهو ءأ قا

 هتلالحر وشنم مهلا لصو الف . لالحا مظعأ هن ولجو مالسالا

 تبنناو يتحلتنا اوقل 4 نما وءبصو

 املالحمضادعبدنهلا فزيلكت الاةطلستدطوتو ةروثلا كلذ

 لعةيلعلا ةلودلا تر كش ارتاكت ا نا نهذلل ردابتيل هناو

 الت فرتعا اهماممأ .ليمجاب الت فرتعا وأ مظعالا اهناطلس لمت

 تطلس اهناف ! اهدالب ىلع ءادتعالاو اهتاداعم نكلو ليما
 قدح كك يابس زوو نا فاعل ىأ - 04 ماع

 هش صدد ترمتساف ( ةدج ) رف ىلع ةمخضل مل! ةماركلا همك

 ها تبرذ>و ا يد امق تلتسأ ةعاس ن رشع 20



 د "«ءك كلتا

 000 رات كلا امد < سراب رع ذم ىلإ تلسر[ اهناف

 لاطيأ .ةلاج ىلا لودلا ىنودتنم راظنأ تفاتسا.ىذلا رييشلا

 :ديدش ةلمح ةيواسنلا ةموكملاا ىلع لمحو اسمنلا ماظمو
 اذح نسح نمو . ملاعلا عاّمصأ لك ىف ىودو ةنر املاك
 الا ) ده اهوعم ناك ( ثلاثلا نويلبا) نأ ىتومعلا

 كارل هلم نم دم ايلاطي ال هلم ناكو لالقتسالل ةغراتلا

 تءالتل مرَقلاب رحدعناهظع ناك اسمنلل هضغل ناو اصوصخ

 ترق مم اهدوعو ىف اهئافو مدعو اهتسايس ىف ةلودلا هذه
 ّي> مرقلا برح دعب لئالق نونس الا ضع ملو . ارتلكناو

 اا تكف اندسو تتاوكتو اهلالهتسا ايلاطنا تلان

 سمنلا كالمأ ن منيتمبم نيتعطاقم طوقسل اببس مرقلا برحن

 ابيسوايراذا الالّةتسا ر حلا لالقتسال ايبسو ايسورلا ةضبق ىف

 امتدحو ننوكت واحلالقتساواسمنلارينتحن نم ايلاطيا جورحت

 ضيوتتو اسمنلا فعضل اببس مرقلا برخ تناك ةامحابو

 انكم ناكرأ

 ”0 نر هده نم انت ردو ارتلكنا تييدرل فو



 كك « 8

 ثداوملا ايلج هّتربظأ م ةيتقو ةسكاعم الا نكت مل دوسالا

 سراب رعّؤم دعل

 نه ترطلة ده د اريثق تداكسا تام
 هوم ءاهنطخم ايسورلا ابنلا تااهسا اا

 دض اهدعاست ل ىتلا اسمنلل ةديدش ةهارك اهدنع تدجوأو

 00 ماع ةبرخلا ةروثلا ع 4 هه اهدعاك م اثر

 داحمألا تاموكح نينواانستلا نيساس ورا
 درا لع كاذ لك ايسوربلا ليخ .ءاريك انا ا

 ابف امسورلا ا ىلا توا هده امك مأع انما

 لع ايسسورلا دانس تثري 0 هن ويعم 1 0

 ترالا هذه صات كح دقواسسلاكالمآ نى 0
 ةينامالاةدحولانبوكتو .١80 ماع ايسوربلامامأ اسن رفة عزم

 اهدقف ني اسحتلا لع 55 ماع تررح مات عأ نمو

 مرعلا رح مات كح هينا اضيا

 ويلا ةموتح لان كلذك تدافتسا دقو



 0 "<. كك

 ةيلعلا ةلودلا ءاَّمب ةرورض م نقلا ثاسالا

 ( ]| -ر> نم تنيك دق ةيلملا ةلودلا كيناكاذاو
 تدقق دف ام ائيش اهريغ بسكت مل اهناف ةمبملا ةجيتنلا هذه

 سوراادالب نمذخأت مو اهتقو سيت تعاضأو لاجرلاو لاملا
 'نادغبلاو قالفالا) ةقيمْلا يف امع تخلنا لب ةدحاو ادلب

 5 دعل ثدا ول كلا َْس اما أهحنع لودلا امعدج دقو

 ا 11 لولا تدم دف. اررك دماشق اجادفلا

 00 1 كدارطلا انراو:اممالسو ةللملا ةلودلا لالثتسا
 ذه مساب دالب ةلسج ةيلعلا ةلودلا نم تخلس اهسقت اب و

 7( ممداسو ةيلعلا ةلودلا لذلقتسا ةتامخ ادم هس ادبلا
 0و ةلزد هللا ةلودلا راثعا لع كلدتك لودلا ثثمتاو

 زايتمالا اذهل ةلودلا رث لو . ىبوروالا عمتجلا يف املوبقو

 لخادت دايدزاب الع ايالبلا رج هتحيتن تناك لب ام ةدئاف

 ةلعادلا انو كش قاابوردا

 رسخم ل ةميلس برملا هذه نم ايسورلاإ تجرخ دقو

 7011 ىاش لودلا ةسكاعمو . اطبش لاجرلاو لاتملا ريغاهق



 تقل ا

 ةدحاو اهلع ىتأن ةفلتخم معاتنب برا هذه تبا

 ىرخا دعب
 نك انذلا ةنن اما انا ع نإ رد نيب

 ا ٍ ا
 اننرذ نيب ف زاللا عا سمعا تس سا مامز ىلع

 بع ةسدتلا نك اماللا هله نأ لع ذاند انا 9
 امال ىمظعلا ةيمالسالا ةلودلا ىدنا ق دنا لا

 تانايدلا لك نيب ةيزاوملا ظفحم نأ ردقت ىلا ةديحولا ةلودلا

 تكرر ىل هناو . هتح حج ىذ لك نطمتو سدا 3

 قافش ابضعا نيبو اهسب عقول 1 لون ةسدقلا نك املا

 ايك التماىلا|ممةدحاو لك عوزنل ةيومد برح تماقو ميظع

 : اهلع ءاليتسالا ىلا اه ريغ قبس ىف ةلوذ لك هيرو

 كالا هاه ا 0 + مسجلا ر اندخا | نكد

 تمارس تاركا ف يا ةلداعلا ةيلعلا ةلودلا ىدأ يف

 ع نم يه ةشسدقللا نكاسمألا ا نأ 'وملعو كلذ اورد



 ف1

 رع زا ءا ذه ف ةيلعلا

 هيوعص ريغ رعؤملا اذه ىف لودلا وودنم قفتا دقو

 00د تاو اضف لبق نس ابتضرع ىلا طورسسلا لع

 «ثلاثلانويلبان) بط لوبق ىف الا اوفلتخم لو !مملع انينأ ىتلاو
 رظنلا اوررّمف ةدحاو ةراما ىلا نادغبلاو قالفالا مد كال

 ان هكدا مال ادعو

 لودلا 0 ناماع سارأب رعؤم 1 ضع و

 0 اع د هر يس نطسخ 15 ممرات اهسفت سيراب ىف

 لددلا ةايح تح ةدحلو ةرانا نكطاقلا

 <: ىف سراب ةدهع ىلع ةيبوروالا لودلا كا دقو

 هن:سلا نم لببإ ١ ىف رعؤلل لخق مة نراك

 ةلكملا اهمهأ لثاسم ةلمج يف هؤاضعأ ش *+ةأنك نأ بعل انس

 او ( رفا ) تن ركبلا يعول لع يصرع ىلا ةيلاطباالا
 لئاسملا هذه ىف ًائيش رقي ل رمؤملا نكلو اهلا لودلا راظنأ
 00 هد نعول راخطو دش ضمن لع قافتالاب قتك !و

 ةراحتلاو ةحالملاب هصتخم
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 ةيلاعلا هتدايسو ناطاسلا لالقتسا ررض 00

 ةحاصم تضتقا اذا ةديدج طورش عضو ةاوحح هولك

 كلذايوروأ

 ارتلكناو اسنرف لود راذنا ىلع ايسوراا تباع

 ىلوالا ةعبرالا طورشلالوبشب 6 ماع ربان ه ىف اسمنلاو

 تفاح اهنوزبلا نكشلو هتناجالا نيماخلا طرقا

 تاروثلاا بدم موقت انوروأ لك ىف ةيمووع برست ا
 ةسجلا كاطلل لوقت ايسوزلا تعض تار

 . املاصم ىلعو املع ةرطخلا ةمزالا هذه نم جورخلاو

 ىايمسر لوذلا تفلبأو انسوزتلا ةجيصن اس0

 اك ناعوت اطر ماع رباني +

 ماع رباربف ؟5 ىف سرابب يلودلا رعؤملا دثدنع عمتجاف

 ( <يسولاو) تنوكلا ةسائر تح هتاسلج تدقعو ؤ16+

 امهيف ايسورلاو ةيلعلا ةلودلا تكرتشاو اسنرف ةيجراخ رو

 تنوكلا اع اثات تلسرأ ىلا ىوميلا ةمركح 00

 ةلؤدلا نع ايودتم# اياب اعز ناكو. يشل(



 كت "< 00 ٠

 ٠١ زيراتي ايسورلا رصيقل لغقلا,ةتلسرأو راذنالا ةروص لع

 ىأ روس مام لبق هلوبق بوجوب هتنلعأ 0 ماع ريمسد

 طورشلا لع نك راديدلا ادهو ٠ امعكب ماع رباني اب لبق

 ةين الا

 | لولا هاير تح ,ةيونادلا |تاينطاقلا ليج«: إلوأ

 لاسرا نم ةيالملا ةلودلا عنمو اهتامكو ىمظعلا

 ليدعتو لود 2 َ لودي املا اهدونح

 ايباراسبلا ةبج نمدودحلا
 لودلاةنامخ تحبيوتادلا ربت قةجالال اهب زجر رقت ...ايناث

 اك اعلا بايلاو اعسورلا نيب ةفضصوصخ

 يبوروالاعمتجناىفةيلعلاةلودلا لوبقو. دعلا لودلا

 ىلعلودلاىدحا نيبو اهني مم فالخ لك ضرعو

 ةناتسالا ىزاغو لقق ادنم ريرقتو: لوذلا هيه

 لينادردلاو

 قاحلا لودد اك قى نييحيسملا قومح د 0 ميار ا



 - ١98 ظ
 ذوفت فعضت نا ارتاكتا اص نم ناك املو اهوجن ىلوالا

 مم ايعافد اداحنأ اسنرفو ىه تدحنا قيطلبلا رحت ىف ايسورلا

 تناكوب دقو ايسوول ةودع ل[ تنك نادرو ل
 (ادنلنف ) عاجرتسال ممطت

 تلم( ب وانا وكم ) نا كلاضدع فا ل

 زمناف(روفاك )ريهشلاهريزوةقفرب سرابىلا بهذ ىتونيبلا

 انسمنلا نم ماقتالل ةطرفلاة ذه(ثلاثلا نونلبات ) روطاريمألا

 كام لعمان مزقلا ببرخاىارتلكنا تعدو ه0

 لع ةدعاسملاب اي عاو و كاما 5 هريزوو ىتومتبلا

 ةيواسمتلا ةموكسملا تب رطضافامدخو ئ وكت والاسر <

 ارتاكتناو اسنرف ىموكح لا (قتشل اوةفاكا ل 1

 ةفافتدل اسم اا ليست نال 3

 ..ثالشلا لودلا :تلاطم» تضفر اذا املع برا نداساا

 اببماضع نا ارتكلاو اش ف ةوانمللا ةهركمل ا ١

 انمالسو ةنلعلا ةلودلا لالقتسا ملاعلاءاما نمضت ةيقافتا ع

 ثالثلا لودلا تّقفتاو اسمنلا ىلط ارتلكناو اسنرف تلبدف
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 ةدحتملا شويملا ىدبا ىف ( لوبوتسابس ) طومس ىهناو

 00 اه رات ( لوي وكتابس ) طوف كيديت| دقو

 نيب حلصلا دّمعو برإلا فانا هلك ماعلا رظنناو ابوروأ

 تنهب بررلا نكلو. اركناو اسنرفو [1 لد انضقولا

 ةنيدماهنم ةمهم عقاومةلج ة ل وبلا تاتا هرمّكسم

 عاطقنا الب بركلا ترمتسال ءاتشثلا لابقا الولو ( نوربلق )
 ةيزيلكت الاو ةيواسن ردا ليطاس ل كيل وتجا راء

 قيطلبلا رحب ىف تاتحاو ( كاسولوابورسب ) ءانيم ىلع

 ( جروءايفس ) تبرضو (دنسراموب )

 هين رأ ارا متسا' لعامل ةعاطتساال نأ ايسورلا تأرأمف
 نيب قافتالا ةدّمع لحو امل اسنرف ةلامسا ىف اهدبج تادب

 اهلامع نم ةلج سراب للا 0 1 ندو ةلودلا 0

 نيضباقلاو هيواسن رفلا ةسايسلا لاجر اهلا اوليمتسيل ابعّنانصو
 روطارعمالاربظ ا فءابطخللاو باتكسلا نم ماعلا ىأرلا ةمزأ ىلع

 اكن وهكلواسورلا ةدعاسمل هدادعتسا ( ثلاثلا نويلبان )

 هتطخ ىلع رار.تبسالا ىلا رطضاف نيرفاظلا بلاطم ضفرب
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 داومل هدلدج ار و رادصا لع ةيزيلكت الاو ة ةنواس رم

 ةريخالا هلا اولمحت نأ اق ماترمأ مرعلا دالب 0

 مرقلا ىف ةيواسنرفلا ةموكمحلا تنيعو ( لوووتسابس ) ىلع

 شيلا ةدابق ىلع (ربوراك ) لد ( هيسيلب ) لارنملا
 لوتساف ودعلا لقاعمو عالق طق فدزلا ةيدمأو ئواسترفلا

 ةلودلا شوج هام م ١ممَو ماع وبنوب ال ف هشويجم

 ءارمخملا ةمّقلاب ةفورعملا ( ريف نولمام ) ةعاق ىلع هل ةيلعلا

 شوبملا تدصف ( فوكالم ) نص> ىلع وين وي ١8 ىف مجهو
 انككاو اننارف كلذل تءاتسات : اهنارق نسح هنع نورا
 ةيبملان شوطا هده داوق نيتاواهاورق :تسعس 0

 ىلع( ارومرامال) و( نوسيمس ) و (هييسيلب ) و ( امشابرمج )
 شوبملا تم ابن( لوب و تسابس ) ىلع ءاليتسالل كريشم لم

 ثيح (لووتسابس ) ةئيدم 6 ماع ريمتتس ٠ ىف ةعمتجلا

 (قوكالم)ةعلق.(نوهام كام)) ىواسنرملا نار1

 ةلوددون> نمو ةدحتملا]ودلا دونج نم ن.ريثكلا تاو

 توركلا مايأ ريك أ نمو هوبشم ءويلا كلذ ناكو ايس ١
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 درسا رجبلا قايسوزرا نمس ددع 0 ةدددج ةرم

 هلود ىلع ضرعو ةيلعلا ةلودلا لالقتسال لودلا عم اههنامضو

 ءلودلاهتدهمتب كلذ ادردلاو ةناتسالا ىزافو: لق ابوروأ

 دنع امهحتف قح ىلاعلا بايلا ءاطعاو 0 ماع ةدهاعم ق

 .,قافت اللا ع كدب لصح ل ٠ ةعد ةيلاجما كودلا نفسل ةحاملا

 5 هياثلا ةرملل رعؤلا تاسلج تقتوأو لودلا يودنم نيب
 ةرءالرع ْؤاادمع ع هنو لئاوأ قو . مهو ماع ليرا 7

 يف لصح ام عؤارا تبراضت لودلا ىبودنم نكلو ةثلاثلا

 رع و لفت ناعاف قافتالل اليبس اودج لو ةيناثلاويلوالا ةرالا

1 
 ان

 د 2#

 اا كنا فا راص ايبا ارتكتاو [نكرف تأزذقو

 نويلبان ) روطاريمالا رفاسف ىلودلا رعْؤْملا ةيبخ دعب قافتالل

 لبوق ثيح ( ايروتكيف ) ةكللا ةرايزل هردنول ىلا ) ثااثلا

 هيرايز نع ليلق نمز دعبو . مارك الاو لالجالا ةاغب اهف

 0 وللا قنا كيدم و. سوا ةيزايز كدا هل كذو



 اهو

 هت ارزوو هحاصت نم نوررثكللا

 رمبسلا فو( مهد ) ايف ةنملا قم يرام فد
 0 ننتكا) نضسملا تشي ل وذ (لوالا الون )

 تناامطا اميلصلادّمع لا ةلبكو ملسلاف هتغؤ ايوروال 3

 لع انف لو ةساينلا لاخر نم نيريثكلا طارد

 دقعو املط لبق ثيح انييفب ديدج يلود رعؤم دمع 5

 سرام ١١ يف رعؤلا

 انينرفو ارتلكتاو انضنلا وودنم قفتا ركؤلا دعانلو

 ىطاقملايسورلاةبامح مدع نالغا ىطرش لع ايسورلاو ابكر

 سالما قيودا رمق ةحالملا ةلرحو نادتباو قانا

 وودنم حرص دقق اممالسو ةيلعلا ا ودلا لالقتسا هناي

 لبقتال اهبكلو اكن لالقتسلا مرتحم مهلود نأب ايسوزا

 (ةلزلا كشف رمق ان عض وما ىف لودلا مم كارتشالا

 ىف اهناس ددع ديدحتب قاعتملا وهو مبارلا طرشلا كادد

 "؛ ىف رع ولا تاساج كلذ سس تن دونسالا ردلا

 (فف كا ع مفر رع اانتعدعاالو ١856 ماع رام
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 الآ كراسن ىف ة«ريسملا انمنلا ننيضةختو رودصلل ١

 اانا تايوكتلل ك شلا ليلا وضع ناكو تيضلا

 ديرك دعا ةناكلا عومسمو, روفكت ارق: قامرملا

 انور همك طع + ةقئافلاةيسايسلاهتراهع ربظادقو«ايسورنلا»

 الا ا ا ودرع نإ قامرلل داما تابوكشو

 ماما دودملا ىلع ةينامرملاو ةينايسوربلا رك اسعلا مج ىه

 نويلبان » مجريو انا اينردف ىنحتل ةواسترفلا دودملا
 ال نار شح كلاضوأ نم ةئيلع مزع ناكاكع م كاكا

 نيب ابلعجو ايسورلا ةيراح ةينامرملا دالبلا هب اقرتخم اسمنلا
 نادتملاو ىداقالا ىلماقم ةبجن ممم شوزات 000

 كرام هةسايستحلف ا دقو. مرقلا ةبننم ةدحتملا شويملا“ «
 فوقو لعام دنع هعورشم نع( تلاثلا"نويلان ) لذعو

 اسنرف دودح ماما ةينامرملاو ةينايسوربلا دونملا .٠

 ارفاسل ا ىلاثلا نزلا )لا 1 رطخ دقو

 '00 شرح صشماعلا ةدانقلا ىلوكو قرشلا ىلا ةسن

 1 ل 0 0



 ما 18 كدت

 هذه تدّتع امو . امل الصأو ةيلاطيالا ةدحولا نيوكتل
 دابق تحم ةضوميبلا دوئط ا اك ىلا ترها ىلا
 ( ارومرامال ) لارثملا

 انا رح ) ىنامنلا دئاقلا مدّقت هسفن تقولا اذه يفو

 وزوعلاا لدا ردع *اضأ ىه تلا ( انرونابيا ) ةنيدم ىلا

 اهف ةيسوزا شويملا ىلع رصتتاو مرعلا 0

 زصنلا اذه دع مضلأو اممم ماع ربا رياربف فايع ارض

 ةئدل ةرصاحملا |رتلكناو اينو شويجو ةلودلا 0 ل

 (لوبوتسابس )
 ا نال ها اانا تا

 كارت رتشالاو امهئاضرا يف تدبجا توميبلا ةدعاسع اتيضرو

 داجنالا تاموكحتو اييسويربلا لع تضر ش لكلا
 اهدونح اسوا لع اد زعو بردت اههادعتسا م اا

 مالملا اهبلا تبجوو ةروص منشأ املط تضفرف ايسورلا دض
 ةاعارص نود انتاكناو اسنارف تاداشرا ايعادا لع نعل

 رغوملا ناكو : نامل اتاسوكسس او اسوا ا
 اك
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 0000 داتا اك كياو رارثلل ةعضاولا لولا :ريسقا أ

 ةسفن رع ولا دمع لق

 مدح ابنا نايك ايون ودكم حا دقو

 55 ل امتادبمتب ءافولا مدع ىلع لمعتو امهتلود

 ا ل سرك دمر انعلا نك اناتكا « ةنجلا»
 اة  ينالاو هوان رقلا شويللا ترضأ تابطاو

 00 ل د لا لاعالا كرام درالا دعو اي
 ةدعاسم ىلع ىتت وميبلا كلم « ليوامار 00 7 عم ارتاكناو

 اا هم ع ةيادع كازا و اييورلا هضم هموكحل

 ةيقافتالا هذه ىلع ىتوميبلا رثزو ريبشلا ( روفاك ) ىضمأو

 اماظع ارورس امم ( روفاك) رس دقو . ١60 ةنس راني ؟+ ىف

 ترطعا 6 تاكو اس م قاومبلا كاتس نأ هملعل

 ةيلاطيالاةلثسملا ضرعب هل حمسي انأش هدالبل لعجم ايسورلادض
 برملا ماتا دعل حاصلا لو دى هققاتملا تقرو كودلا لع

07 

 !رديدفم ١م مأع رباني 1 ةقافتا 00 ريدعلا كلذلو



 طاق اح ع

 اا ا ةاتنلا 1 انيمنلا 0 - اهذاما 5 07

 لبسة 0 لا 0 هيف عيطتستانمز ايسورلا

 ىلع وأ: ارتكت او ان رو اسمنلا نينب' قامتاالا لح ا تو

 انسنلا ناعت نأةيسورلاةموكملاا لع ثراشأف هفاعضا لقالا
 انييفب رعؤم دمع ل ض6 مأع 6 م رارعل الوصي

 ةقداص ايسورلا تبسحو كالدد اسمنلا ترسف . هيف ةشقانملل

 نم ند ودنم اسوا اتاكفاو اسلرق نم تبلطو اغا قى

 اههنكلو .كلد» ناتلوابلا تيبحرت., سئلاو 07

 (فوكاشتروغ)ن نراك رتشمةرك ةملاسرا اسس 7

 اصانم اسمنلا دجت لف . ركذلا فلاسلا نيطسغا را 1

 مأع رامشسد لأ َّق را 5 رك اتررحو # وبعلا نم 9

 ل دع دعو جريظمعا هالات ىنعل ةرسفم ٠4

 نيف ةركدلعا( فوك اجر 2 سنرعلا تاجا اًاسَرا مجرات

 ثالثلا '"لودلا: نيس ضفانب انريسمت سطسقأ 6 رارتا >
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 2 م لك ا 00 اا ضان درحلا اعرخ 0 ددقألا

 تحت نم اهلك 1 ا ا ةياسال
 0 ( ىومببلا) نأب انيف ةموكح تنلع اي - اسمنلا ري
 ا نفاخ ارتاكتاو اسنرف عم داحتالا كشو

 "اتسم ا ما املا 0 ةريغصل د كا دعلا امو نيتلودلا

 | ماع ربمسلد ؟ ىف لعفلاب امبعم تدمعو امبعم قافتالل

 هيلعت رقآ ىذلا نط رارق عبتل اشمنلا نأ: نمت اقافثا

 مفادناماو امسورلا 0 اهدرفع رياختتال 0 كنداقلا لودلا

 ناوءادتعا لك دِض أيرصو نادغبلاو قالفالا تاعطاقم نع

 0و اذا: ل داما دعاسم انمنلل ناديت ازتلكت او انسارق

 لوا لبق حلصلا م. مل اذا هناو . ايسورلا نيبو اهني برحلا
 ف ةتدانلا لودلا مورق لا طورشلاب موه مأع راني

 لئاسولا ىف اولوادتو اهوبودنم ممتجا 1825 ماع طش

 اهما رص ىلا اهلصوت قتلا ةلاعفلا

 امسورلل ةلام تناك ايسوربلا نا د ا ءىراقلا 48
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 لا هنم لقت. ل اهنكتللو .رارقلا اذه. ىلع قامرطا داحالا
 انا م نوال تيضقرو نياوالا نوط

 ةيواسنرفلاو ةيكرتلا شويملا منع تدبمعت اذا الا اهعم دحتتال

 نم ايسورلا ةبراح وأ نيلتاملا ىلع موجه ا نم ةيزياكت الاو

 لوبقاهتكم ال ناك هنالاهزرسأ ىفااسمتلا تراخل , ةغطل 5

 21 تاموكح مم اهقئالع ردكت ريغب تاطلا اذه

 ظ ارتاكناو

 ةيواسنر فلاو ةيكرتلا شوا ترصتتا ءان*الا هذه ىفو

 ار ةزها تاراضتا ةشورلا توا لعد

 ىو ةفلتخ مقاوم ىلع تلوتساو ( املاز رسل

 ساويج ةداحللا "شويخ تس ه4 ماع رول "6

 ( نامركتا ) يف اهتمزهربفون ه ىفو ( اوالكسلب ) ىف رصدقلا
 أرمتسم لازيال ( لوبوتسابس ) راصح ناكو

 قاريثك انيلطماع البلا نابت فان
 ءرظأ ىفاانركتفاو اح رضرلتا اناناس كا ا

 ىلا( قيؤمشلا) ةموكح رعد ضو اممم واع
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 ايسوربلا كام ىلا ربخلا اذه لصو اهف . طورشلا هناه مضول

 دونللا نمنيتمطاقملاءالخا نالعاب ايسورلاروطاربما ىلا زعوأ
 دتداقلا لودلا قودتم» لامعا لطست كلذ المؤم ةيورلا

 موب ) اف اوررق مانا هعضل نيعمت+ اوثبل كلو . انييفبي

 05 ناب ةيكساتسلا تاقالعلا نأ ) ١/5 ماع 0 /

 | بوراخاح تيئباذا الوأ : لوإلا اهاريمل دومتال ايسورلاو

 عضو ' اذاو أيرصو نادلاو قالفالا تاءعءطاقم لع

 تحن تاعطاقملا هدم ىلاعلا بابلا ابحنم لا تازايتمالا

 ريغ بوادلا ىف ةحالملا تشب اذا انناث . ابلك لودلا ةنامخ

 18١ مأع ويلو ١٠١ هدس اج فدل 3-3 ' اذا اثلاث . ةرح

 ونحسلا هءامج قد | نا ة هعدم مك 5 اذ | اعبار

 اهلك ابوروا نمِصن اذاو ةلعلا ةلودلا قى مهضعل 3 مهلك

 اممالسو ةيلعلا ةلودلا لالقتسا

 اده نع دعل مهلود ديحت الأ لودلا وبودنم 0

 هلوش الأ حاصلا كمعل اللاو رارعلا

 ا كحو ايسورلا قدصلت لا امم ترقد دقو
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 موجهلاو ( مرقلا) ةديرجم ىلع ذئدنع اتقفتاو . نيتمطاقلا

 (لوتسابس) ةيدش

 ةمج رئاسخو ةلئاه راطخا نم ايسوزا تدفن كفو

 نع ةيكرتلا دعب ةيزيلكت الاو ةيواسن رفلا شويملا لوحتب
 لضفلاو . اسمنلا ءاجرإ اعانتا نادغبلاو قالفالا ىعطاقم

 قامرملا داحنالا تاموكتلل تدعوا ىلاايسو را تا د
 يتلا ةماوكح لع طرشلا اذه طارق

 داحنالا 0 واضورلا لش ماسولا دل
 م54 ماع هينوي ؟5 خيراتب اسمنلا تارا ايلا ناد

 ءالخاب ءاضرلا عيطتستال اهنا ةدنيبم اهراذلا ىلع اهباوج

 ةقاكتانامك اسمتلا الت مدق اذا الا :اهدروتح نم نوعطانلا

 امبعنع تدبعتو ارتاكتاو اسنرف عم اهداحنا مدع تا

 دعاسات ارق. نادقبلاو قالفالا قايسورلا ير ا3 1

 ةدددج طورش ىلع ارتلكناو اسنرف عم قافتالا ٌةَرَوْرص

 ديدجر اذا ةباثع 00 ايكرتوايسورا نيب فالخلا هن وسن

 أمي ودنم عم ارتلكن او اسأرف ىنودنم انبي تعمجو . ايسورلل
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 ل ءالتسالا ( نوكاشتروغ) مطتسي مل'الو

 ىلا ادئاع هشويج سحسو راصمحلا اهنع مفر ( ايرتسيليس )

 ١4 خيرات ىلاعلا بابلا مم اسمنلا تقفتا ذئدنعو ءارولا
 قادنلاو قالفالا قعطامل انا لع ١م ةئساوم وب

 0000 1 امنع ةدعاسنو اع انيوزلا تامحه دصو

 اللد لك اي ورلا نا الا هير اهياكرخ ىءارتكتاو

 رس للاب رواق اهطخ قانسنلا هك امم لع انمدق اك

 ةيقافتالا لع قيدصتلل طورش ةلجج طارتشاب ىتنامرجلا داحنالا

 ىلا

 000 اكل او ا نوولا زاناتةريتملا هناموكملا

 ناش لولا ننعم ل تاراخ ا ف ا 5

 لع ارا ريحت س ايلا تك اذان اهممو ةنق وعلا لك

 .نرا كلذك اهلع يجي نادغبلاو قالفالا طاقم ءالخا

 3 ةنده لعءاضمالا ىلع اهربجو اسنرفو ارتاكنا ريس فقوت

 انه تالمعف لبر 7 ف لا اسورلا ناب تدمع

 ارق ثدصرو طورشلا هاه لاول اسمنلا ترطضاف

 ةهج نك انيدشاورح نعال اماخر لع ءان ارتكناو



 د بيع

 اذا هربقو هيلع لاغتلا لا ناكو بوادلا ىلع تاك

 النا ل ا واكو لود اننا

 عم كلذ ىلع اهقافتا لبق دحر دِض لمعلا يف تا

 ةمدخ ابهاص نم ناك يتلا ةلودلا هذه تراخن ايسوربلا

 انهي تنازئاخللا تلاطو. دحأ كلذ كردت نأ نود ايسورلا

 ليزا كرات ايسورلاو اسمنلا نيب ةيقافتا دقعل تبناو

 اانا دنقلا 0 لست انشينلا نايس راق

 اد نم اماحسنابو اهدونج مدقت مدعب

 ايسورلا ىلع 0 نانلعت ايسوربلاو اسمنلا ناو نادغيلاو
 نيتمطاقملا لع اهءاليتسا تنلعأ وأ ناّةابلا تربع اذا

 فام لذه دفع دمج اير اع سورا شم

 قادت اقتل كارا كترخاو اهئاَب عم الو مفم لاطبا ىلا

 دارخالا نه قبة نورلا + قربا 0 ةلمؤم هلع قفا

 1 ىتلاو املةرصاخم تناك ىتلأ ( ايرتسيليس ) ةنيدم لع

 قالا اينسوزلل اهرادنأ:اممتلا لسرت لو .اهيلع هداج الل

 200 ماع هين و ©



00 

 ١ ف تدع ارتكباو استر ؛كتيدقمف . نيتلودلا نم هبلع

 طرتشا ايسورلا دض ةيلعلا ةلودلا عم انارة راف

 اللاب ف دهتح تعا نيادج لع انهار لآ ءدد ءىداب *هيف

 01 1 لاولاق نا تعو هش لغرب ارتكب ا ناوايكرت

 دل الو ان ذا أ يح ةريثك داونج لارا تحف

 ان فر ع تشاو ىدنح فلا همام قرف انامل ةخاسش ف

 ةدمق قدر نايجست ارتكب او. اَسن رق 5 نأ فاجقلا

 تلك ا أيسور رلا عم حلصلا دمع دعب مياس دا

 لإ ف! اطابا نداجر ا دكناو اينرك كرد نا

 دا |( اكو ان قة كاوبما ليفان و دوسالا

 اريبو ايلاست ىف ةروثلاممّقلو . بونادلا ىلا امهشويج 50

 8001 اوما كاع لآ قرطا هده نيءوع لسوأ

 تارطصمالا دع 006 | تداعو ريس نمز ىف ةروثلا
2 

 د د

 دعا ايمو كادص ارتاكتا مم اسنرف تمفتا نادعلو

 ىسوراا شيحلا ةوق نال امب 0 اف ناتباكملا
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 كام نا ريغ . ايسورلا دْض املا ايسوربلاو اسمنلا مخ ىف

 غلبأو ايسورلا دض برملا ف كارتشالا ضف ايسورب

 اننرواقالا ضشس ةاياسيلاو تكنو 105 تا

 ةءوسنل 5 دعب اهف ن نك تاب اتم اوف ضع لع

 كلذ ةتالشلا لودلا تليف اك وا سول ا

 انيبف ىف اسنرفو ارتاكتاو اسمنلاو ايسوربلا وودنم عمتجاو

 نيرا و (ةزك دس لوكوؤر لعاوضماو دا

 كالقتسا الو“: .ةيناالا دعاوقلا لعد رسشلا عع
 ايمطامم مع ةيدنورلا رك اسملا مااا الث هلك 1

 ف ةنامسلا ةهوك لال تا اننا نادسلاو

 نييحيسملا اهاياعر منم ىف امل ةماتلا ةيرملا كرتو اهلاسمعأ

 ةمزاللا تاباوغلا ىلع قافتالا اهار . ةمّزاللا تازانتمالا

 ةمالس نمضي امم ةياعلا ةلودلل ةيسايسلا تاقاللا ميظنتل

 ىنوروالا ندا

 لا ركذلا ناسا انتلكشا واعف ف رادبا لا

 برملا نالعا لبقو اب اضفرهضفر ( لوالا الوةين ) رصيقلا



 هع ١ك

 طرشلا ا اييسورلا تليق اذا ةداملا ىلع ءاميلا هبدعوو

 برملا قفامظع أررض ام رضيهلوبق تدجو ايسورلا مك

 ىلع ءاقبلا اهلط ضفرت نأ ىلع اسمنلا كلذد تاجو هتضفرف
 لمعلا ىف ةمان ةبرح اهسفنل ظفحم ناو ةدايحلا

 نع مترلاب ايسو 0 اها ريلا تضفر دقو

 هيلع يملا دو ايكللل (:لوالا الوتس ذل ميقلا ةبارق

 , دج وانك :تراحيس ةناوانوروأ لوذتن رح هل ريصل 3 5

 راَث اى هللا :تاسرا ىتا' عيرالا لودلا ة 0

 نويلبا ) هيلا هلت ىدو ناتك اع ٍِت انعأو ١ملعئو ةئس

 ل لل كوع دف ةلعطل ان رق: رار طاربما:( تيلاثلا

 دداع لع كلذن ف اق . ب اا 2 ايس ورلا فرش نان

 اباسح ب د 0 بساح ريغ كولا

 ةيزيكنالا ا هأسن رفلا ع 3 1

 كلذدسب ارتكناو اسنرف تدهنجاو برا ا اهلعاتلغأ الاو



 - لل

 ماجا "اناث, لالتتنالا اذ ايسورألاو اعضاء انكار

 اثلاث . نادغبلاو قالفالا تمطاّمم نم ةيسورلا رك اسعلا»

 . 15 مأع ىف ةلودلل انوروأ نم ةمدقملا تاءامضلا ديد

 لالعتسال انور: اهدستم قو انك اشو مارتحا اعبار

 ةحراشسو اثنا ةيلخاو الامعأ لك ى.ةنايننلا كرك لا

 ابتمللاو اهينوربلا ءا رفحا لع طورقلا هده تن 0
 اسمتلا ةموكح اوفاكو املع اوقدصو اهولبق اني اسنر فو:

 لودلا .تيّقبو . ايسورلل اهتيلبتب 1854 ةنس ربان 2 قا.

 لعو الو[ ازتلكتاو انف راذنا لعايسو لا بارخ أ 2

 رانا لوط و رمل اا عنرالا لودلا ةركذم»
 ىلا لضراف اسيتلاو ايسوربلا ةدعاتشم المؤم لارا ال لك

 ( فولروأ ) تنوكلاانبيف ىلاو( جردو ىد )نورابلانيلرب
 ةدايللا لعايقيت:نا ةيزاسمتلاو ةيسوربلا نيتموكللا ال١1

 دج امهم وعدب كلذ  لباقم رصيعفلا مدكفو برملا ءانثأ '

 نم اسءنلا تبلطف . ةيقرشلا ةلئشللا لح ىف هعم كارتشاللا

 ونادلا رم ةيسورا دوار الا( فوارو )فك



 ا.

 .ىزياككالا ماعلا يأرلا جيهتدادزاف. د وسالا رحبلا ىلا ةيزياكت الا
 ا يس نرسل. رعد لا (ديبأ رطل
 .ىر ا5 ةءزياكن الا ةسايسلا ةدايق هل اكران ةرازولل ةدوعلاو

 ,رحبلا ىلا ةيزيلكت الا ليطاسالا ( نوتسرملاب 1 0 : ءاشرو
 هد ا يقر - يملا للا للم يطق دارج

 ابو وابناهاتلعأ ايسورلل هل رتكمةرك دم ارتلكتاو اسنزف

 اال اور تالا حبلا قمرا قلو هك نع لحم

 كرتب ةيلعلا ةلودلل ناحمست امهمانو رحبلا اذه ىلا ةلخاد

 .برحللانالعا ميلا يفنالعالا ناكف . هيف اهنفسو اك | ىم

 نيتلودلا اتموكح ضرت ملو . ايسورلا ىلع ارتلكت اواسنرف نم
 ةيبرملا تازيرجتلا مامن ا” كا د اع ميرصتلا

 ال هيج كادوا ماش نم ناك اتداوطلا هنه»لكا

 ةيفبو ةيلعلا ةلودلا ةرباخ ىلا ةثلان ةرم ةلودلا هذه تداعف

 طورشلاحاضيإ ةلودلا نم تبلطف برا منم أ يف لودلا
 : عارأ اهطورش ناب ةلودلا اهتباجأف حاصلا دسقعل ايلطت يتلا

 اسنرف لود ةنامضو اهضارأو اهدالب لالقتسما لالعا الؤأ
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 ظيح ( شاب ربع) ةداع ةهليثو فاتااه (اناب هس هدا
 تناس ) ةعاق لتحاو اهدونج مزهو ةيسورلا ىضارالا لخد

 اناتتاوةرهالاتاراضت الا هذه صيفا تمره
 الوطسأ ضدي نآدوسالا رعباب هلولطسسا سال 0

 عي هرصد نيب هلازن هيلع سراء (ت وتساب يا
 هيظع تادورحم

 ناطاسلا موجرلا ىلإ( ترت) ا خ لصو املف

 طا رتكماو اًبنرق كود ىلا لدسرأ(ناح ديشا

 . ةليايملا قاولاءاط دوشالا علا كاان ا

 الخ لابلا: نودي نآطلا هوان رمل ةموكشا
 ( نيا لما دف ثنرخأتت اهناف ةلزاكت الا ةيرا

 ةلثسملا 500 برملا ىلا ةيزيلكت الا ةرازولا سيئر

 ىلا الام ناك ىرلكت الا ماعلا ئىارلا نانريغ املس دا

 ةيجراخ ريزو ( نوتسرملاب) ناكو ايسورلادض اجيهنم برملا
 ريمسد١١ ىف هءافعتسا مدقف برملا راضآا رك ءانسا

 ليطاسالا لاسراىف ( نيدربأ ) رخآت ىأرام دنع +١0 ماع



 رك ١/1 ع

 ةيوستةلثسملا ةيوسن ىف هتبغرو لسلل هليم ابوروأ لودل ربظأ
 ماها نع ةيلعلا ةلودلا لافغا كلذ هدصق ناكو . ةيملس

 دقو . تاروثلاو تابارطضالاب اهفاعضاو ةيب رحلا اهءازببجم

 نع ةرداص 0000 رصلا "تاحرضت ءاسمنلا ترتلغا

 تررقو. ا انف لودلاءا رفس تعمخح ضالخا

 لع ةظفاحلا لوالا نيرا امو ةئس ريمسد ه ىف مرعم

 ماهت ةينامملا ةموكسحلا لالّقتسا ىناثلاو ةيلعلا ةلودلا لالقتسا

 عم اسمنلا تاسرأو . ةيلخادلا اهلامعأو امترادا ىف لالقتسالا

 ىلا رع نا امق هيلاش لاعلا تامل ةرك دما رارقلا اذه

 مآ ىف ايسورلا عم + ةرراتخا ل اهو رم ىأ لع تقو برقأ

 حلصلا

 10 د ةدواس نك تناك ةلودلا رد لكفي

 تزها ةميظع ةعزه ةيسورلا دونملا تمزهو (اشاب رح )
 قالفالا ةعطاقمل ةلودلا عاجرتساب تهناو اهلك ابوروأ اهل

 دهم ناك ىتلا ايبرض نم ةيسورلا شويجلا داعنابو ىرغصلا

 املا شيلا ىأأي اب[ و.. ةلوالا نط ارح ىف نويسورلا
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 قالفالا ةعطامم نم ةيسورلا رك اسعلا ءالجا ةيسوزلا

 ءىدتت ءالحلا الحأ امو رقع هادس هل ددحو نادغبلاو

 .نلط»( فوك اهترؤغ) ننربلا كح 1 اذا هذه تيرذلا

 ل
 اك را المؤم )» لولا و 2 رصيفلا ناك دقو

 تابارطضالا لضفب لب ةرارآا هشويج ةومب طمف سيل

 ةلودلا ىىا اد هعئانصو هلامي لمعلا ناك قل تاروثلاو

 اناس ةعطاقم 8 اوماق نان ولا ىحيبم نم ةلهج ناف 3 ةيلعلا

 لع ىلاهالا ضيرحت ةلودلا 52 تحن اتاك نيتللا ارماو

 ةموكملا ”تدغاسو .ةيلايدلا ةموك 1 هج وى.

 نم ليدع دع تثتحمسو نيحبملا 0 نا ةينانونلا

 ءارل رخل رياو الات لا ار عدس اباه

 ماك را 4 مح نم ضر مديقلا ناكو 3 لمعفلاب ةروثلا

 ةيلعلا هلودلا ةيراحم لع مجعلا

 ناو حاجت ىف اهينضو نيسيفلا لا ا

 5 اجلك نمةلو هدلا قتابارإ 5 3 ا 0 لؤضولاو

2 
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 اربظمراطلا اذهل وق نع استار وطا ريم: ردتعاف ارتاكتاو

 نم دجب ايلف يك ا هانم مدع نم 17 رصيملل

 اندر كلم 0 هنا 01 لع الابقا اييعتلا روطاربيما

 ةحدت ا هعم داحنالا كلدك هلع ضرعو هلباقو هتلباعم

 روطاربمأ ع ا ا ايسورب كلم 00 ا

 ايسنلا

 لفغتلو ةيرحلا امتازيبجت ماهتان تمتها دف ةيلعلا ةلودلا امأ
 ادحاحسم اف اممعلا ماعلا ايلا ناكو : برحلا ءزاول نم م

 اصوصخ نيميظع جايهو قلق ةلاحفف 3 وماسلو اور دص

 6-1 ةشد ترا 3 مه نانا يع 0 روشلم ناو

 اكلك | ويلطاو :ناطايسلا :ىارس ماما اهولاو تام: وعمتحاَف

 تدّعةساجدعنو مهلط ةلودلا ثبلف برملا نالعا.متاوصأ

 ناطلسلا مو>رملا ةسائر تحن اهئاربكو ةلودلا ءارزو نم

 ار برالا ةلودلا تدلع و( ناح ذيج ا دنع ) قوافلا

 اتا ا اس فد 0

 ,شودملادئاق ( فوك اشتروغ ) سنربلاةينامعلا شوبملا دئاق



1 

 امم هلايمأ ةمالسو هلادتعا ميظع ىلع هلك ماعلل كلذب نهربو
 قياح ادعو انيس كوم كفعل لودلا ردح مجش

 ويلوب ؟4 انيمي اهونودنم ممتجاو اسمنلا ةوعد لودلا
 لب رعؤلا اذه ىف كارتسشالا ايسورلا لبقت لو 18.ةنس

 قفاو ذا هف هررهتام و ل ودل : تفغكا

00 

 ناك ىنمااو ةرابعلا مهم رارق ىلع رميؤلا اذه رقأ دقو

 مهضارغأو هيئاوهأ تسح هورسف نأ ايسوزلا ساوسل لادك

 ارتلكت اواسن رف تار ارك: لك اهملل امتمةيلعلا ةلوانلا ةنسن 5

 داهاو ةعنم. لع ةلماع ايسورلا.ناو ليحتسم قافثالا نإ

 فوقولاو لينادردلا روبعل اهبل رش ١ انرمأ برملا نارين

 هتبغرو ىلاعلا بابلا سلط ىلع ءانب كلذ ناكو . ةناتسالا مامأ

 ١م6+ ةئس ريمتتس رخا قو

 ق'( لوالا الوقن ) رصنقلا لياقت ءانثالا هدده فد

 ( فيزوج اوسارف ) روطاربم الا عم (زتولوا) ةنيدم
 انسنرقو ايكرت دض همم داحمالا هنم بلطو اسمتلا وطار 1



 ب ١1/5

 لوتساف ةليلق مانأ دعب امهناتحاو نادغبلاو-قالفالا تءطاقم

 (0 11و ةي وزو الا لودلا ساوسراكتف لع ىلملا كلذ

 يْضرتاال تناك اهاف ةباغال اجرح اهفقوم ناك يتلا اسمنلا ةلود

 9 ءاضيبلا ىدان الا ن م الع ةلودلا هد كل اك ا ةضراعم

 بطتسل يتلا ةدمحولاةلودلا اه م 3 املَعةب ماع ةبرجملا ةروثلا عش

 0 ف املا ةدا ب قواسلا طفلا دعت نأ

 اودلا لع انوا ا قر هه ب نك 8 هيواسمنلا

 الل اا رسا ناكو ةقلاخلا لك اسمنلا ةحلضل انلاخ ةلعلا

 لكن اس 06 ةتعاطبعا [سورلا تدعاس اول اجا نيقبلا 1

 0 تنهش كللّزإف اينولوو رج او ايلاطيا اهدض مسي ن ذا

 كالوس هيلعرقأ| مم ةءاغو أامسايس هن رطضم اهلا َّى هرا 00

 ' | لالتحا لع هءاوج لمجم ال | ىلاعلا.بابلا اولأس مهنا

 < لب اهلع برحلا:نالعا نادغبلاو قالفالا تعطاقل

 ودلا ةراخ انتل لهشل يح كالا اده لع جاحتحا

 ا لاوس نلاعلا اتابلا ليقف  اماس البج ةلكملا لح ىف
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 نع مجرت مو اهدانع ىلع تيب ىتلا ةيسورلا ةموكملا ىلع

 أهدصق

 ليطاسالا لاسراب (لوالاالوقين ) رصيملا لعام دنعو

 فضلا ةءاغ مضغ لين ادردلا ىلا ةيزياكن الاو ةءواسن رفلا

 ةسلادللا هلسراىذلا راذنالل للاعلا تايلا ضفر هيض دارد

 سورلا شلال ردصاف ل والاايسورلا وزو( قرا
 ا هذ هل نيد روك ةنسلا نه وينو "5 خمرات

 قف اداهجو ةيلص ( اهراس ةيلعاشا
 ةركدع(ةوراس دو كلذك ثتضو ةينك دوو |

 ارتاكناو ةيلعلا ةاودلانا اهف | ل رهطظا يو لودلا لا

 يي يامل الا عاب رطل ص ءايسورلا تربج اسنرفو
 وا رك دلل هد وردا اها ادار رصيفلا ريزو 0

 قالفالا ٍتمظاقملالتحاب ايكرت تدده هتلود نا ىسن هناكا
 ماس ىلا اميلوطسأ: انحراامارتاكت اوان رش ناد

 برأ ا نارين 0 مقو او هد ل ناذردلا

 ؛م.ه+ ةنس وبلوب ؛ يف ةيسورلا شويملا تججاه دقو
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 ذرفو ارتلكت ا يف ماعلا ىأرلا جاه ىتح نادغبلاو قالفالا
 0 فارس حا نيموكتمل ا: ةساس نوهدباو

 ادام لك انقهاف . ماتلا ريطللا لمعلا اذه: لع ايمادقاو
 اكيزب » ةضرف ىلا ند رو ةيلعلا ةلودلا

 ' كتل انعانتا نا ال نسل
 هلا ا دم هلع ةعاعتم هبال
 لي درت دم كل عا

 حح نم ةمظعملا ةيناطلسلا ةلئاعلاهيلع تلبج امل ارابظاو

 ل اهتياعر نسحو مهيهاذمو مهانايد فالتخا لع اهاناعز
 ا دراد هرم طخ قاتلا تانلا ردصأ ءاوتلا ل

 كا ةياعلا ةلودلا ف نيحسملا راس هش نم 186+ هل

 اع ةيناملا ةموكححلا رارمتسا محل دك[ ىأ ةماتلا ةينيدلا

 لبق نم عهفالسأو مما أد اهم اوم

 :ورشم ةيبوروالالودلا لع ىرخا ةهجنم اسلرفتضرعو
 0 ا دلاو انطوان فالاملا ةلازال نعوم دع

 تلا هب نا هك مارتحا

1 

 هم

0 

 خا 4

 ع أاسنرف كوالا امريصنو ه4ياعلا ةلودلا كلذي تانهريف

 " !كفسو قررا ةلوفتشم اتكزبو لسال اهيانمواطادتفا



 - ط1ا/١-

 اف امل حرصي ةيسورلا ةموكحلل ةلاسر لسرب نا ىلاعلا

 هذه ةيقافتا دمع ايسورلا هنم ىلطتال كلذدو اهلاطم لوبشب

 هنطلا لاؤسلا اذه لع (اخاي د عر ) تام
 تاراخملا تعطقناف . مه ةنس وام ٠ يف كلذزاكو ضفرلاب

 نم وام ٠ ىفو . غروبسر طي ناس ىلا ( فوكيشنم) داعو

 ةرادنا لوالا انسسورلا يرو (دوراتت )لرأس

 ؛نذ نلغأو «قوكشتم»» ناذنا مع لاسلا باس

 ضفر اذا نادتملاو قالفالا .تيطاتم لسا

 ىلاعلا بابلا ضفرو ناك دقو . اهااطم لوبق ىلاعلا بابلا

 ؟:ى(دورلسل) ليزا بلاطلا هده كوتا
 ةيبنجالا لودلا ىدل ايسورلا ءالكو ىلا ؟مه+ ةنس وينو

 عورشلاىع ايسؤرلا تلمح يلا:تابسالا هيف مهل نيب اروشلم

 ىلع نرملا اهينالعا ىلع ئأ نادبشلاو قالفألا لدا

 ةيلعلا ةلودلا
3 

 دمع 2#

 قعطاقم لالةحاب ةلودلل ايسورلا ديدن ربخ رشتناام



 فا ١١/٠ 0

 آد نلط ةراسلا ديدش اراذنا ىلاغلا بابلل 1+ ةنس

 نيب 5 نا هل ط ىلع مايأ ةسمخ فرظ ىف هبيجم

 ا ةيلاولا ةسييكملا ىلا بابل اهفأ نمضي نيتودلا
 ةيقيقح ةبامح املع ايسورال لعجتو ةيويندلا اهمازايتماو ةينيدلا

 لبي ل نا هناي هراذنا ىف ىلاعلا بابلا « رك ل

 الا ابل  نيلودلا نو برللا تاق .اسورلا كلام

 دعتسمةنأنو اهي رح ءأعإ ةديم ةيانولا هيكل نا ناب ىلإعلا

 نييحيسلاا هاباعر رئاسل هلكملاعلا ماما دك وب نال كلذ عم

 هيكل لعج 3 ا ر ضفر هءابوةينيدلا مم رخل هتاهذ

 300 130 ند اوم اسوا تا تح ةنانوبلا
 دل ودلا-لالفت ع لود باطلا اذه لو عيطتسي.ال

 ىأ ) ةيبنجأ ةبقارص تح ةيلخادلا اهترادا عضوو رطخلل
 (اهوزلا هفاع تح

 اريزوو مظعأ 00 ما ةنعرا) نيع نيكاتكلذ فو

 '0 ل ةدادعلا هتهاركيب انو رغم ناكو ةلودلا ةنيفترالع

 ا | لاو هل ىف لادعا قدسي (فوكشنم) نهاظنف



 ب18
 ىلع ةيقيقح هبامح الا ةينانويلا ةسينكلا ىلع ايسورا ةبامح

 . :نيحيسللا الو

 ةيوروالا لؤدلا الكو ( للا ةلودلا تل

 اننرف ا ريقتس ةناتسالل د دكنع لضوو ادهن اسوا 7

 . قافتالاب لتملا انهتموكح لبق نم انك

 هنبرومام ناب :رعاج لارا ناك (فوكشتس) نس
 ةسوفلا نك امالاو داوسالا لطلا قايم رد فا

 رطضي ىتح نيتلئسملا نيتاه لح ليجعت لع ناريفسلا قفا

 ةحاروسام ءابتا نالعاو ةناتنالا ةحراف لاه فراس

 نانا رك د انا قبسو  ةيسلطلا سس ممرصتلا 1

 .للاملا تالا ىدلانستلا ظسوت ترضاد وس الار

 ام ا رق ةمضر دفق ةسدعلا نك ةلأسم امأ

 07 هنس وأم ؛ ىف ةيوستلا هذه تعو رصيقلل ةيضرت هيف

 ةناتنس ا 00 0 ءامبل ىرهاظ بيس كالانه قس و

 نا نظي لازال ناو كوالا هنن لع ّى رصيقلا نا اللاب

 وامه ىف «ف وك مدقف هدضةلودلا دعاس ال ارتاكن
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 ةلودلا ميسقتذاو اديك دج نما نر ل ةيوروألا هلودلا

 2 ا 6-1 هنافدعوقو ضر لعو ليحل نرض الأن نين مل ةيلعلا

 6 كيفن اي ميسعتلا ا نأ 0 الم نيئاعلا ى اع ىاملا

 ظ ايسورلا ريغ ةقيقحلا

 رم نمربلا لصوا١مه+ ةنس رناريق 3 قو

 رياك ام دارأ ةمنأ فو .هظايضو هلاجر نيب ةناتسالا ىلا

 00 هلع لك ىراصو . لاجأ) تناثا لاجر راكخأ لك
 ةيلعلا“ ةلودلا لع برللا ايسورلا نالعال تس قلخ لع

 ىذلا ةننامءلا ة ةحرأ ىلا رظا (اشا داّؤف 3 ل ناطق

 دابلا ظ ضرع# : تاراخلا هل لهستل ايسورلل اودع ناك

 ةيلاعلا هلودلاو اماورلا نين 7 اد فلاح دمع 0 ا

 . ةينانويلا ةسينكلا لع رصيقلا ةناح ةلودلا هيف فرتست

 اوكردأو بيرغلا عورشلا اذه نم ةلودلا لاجر شهدناف
 ليا ذيع ملعت منال برملا نالعا ديرت ايسورلا نا

 ةينانويلا ةسنكبلاءاسؤرل ناذ عورشلا اذه لوبق ةلودلا ىلع



 كا
 اق( تورز نم لع ايسورلا تيجو مانا
 ةيعرابزوا 16ل ايلج تدب و يركسع فلا نيسح نوار

 اهمالعا ىلع ابمزع لب برحلا ىف ايسورلا
 (شقلاوانسوربلانا«لوالا الوقت 0 رصيقلا نظن "كاكو

 ناكوءىثيفهضراعت الا رتلكن اناو ةيلعلا ةلودلا دصض هنادعاست

 اسنرفو ارتلكت ا نا .نظيالو ايكرتل اسن رف ةدعاسم فاخمنإل

 هل ليش ةردتولب هريس ناكوإ باكر مم نادحت

 ىزيلكتالا ماعلا ىأرلاو لس هلايم ةيزيلكتاالا هيوم

 هل ةنمم ريغ انت رقو ارتلكتا ني قتلعلاو ترحلل اذا

 كلذ م . نيتاودلا نيتاه نيب قانتا دفع نم ابعم ئثخ

 مدعو برحدلل هادا ندع ) 8 ا ) رصيعلا لمح

 اعاتب هاا

 لع ارتاكنا عم قافتالا ىف اليوط رمديقلا ىعس دقو

 ددصلا اده ىف ثداحتف اميبو هتلود نيب هيلعلا ةلودلا ميسقت

 ارتاكتا ريفس (روءيس نوتليءاه) ريدسلا عم 01--

 ةيقبنأ ملعت تناك ارتاكت اناللغي 1 هنكلو غروبس رطب ناس



 هج

 10 د يدار ادق ةسدملا نك امالا ةلكسع ضتخمام امأ
 تك اوابما رمت هاو اصوصخ ايسوزلا مملماستتنا
 لا مالا تنام هلا نكي وعلا ليم( ثلاثلا نويل

 سنانككىف تازايتما ضمإ سك ذوثرالا سوسقل أ منع نا

 م1 دع سا فيولا ةموكللا تراخو ميلشروأ

 ةلئسم يف رظنلل نيتموكملا يبودنم نم غروبس رطل ناس

 هلك ملاعلا ذقو ليخت ناكو ايسورلا تابتف ةسدقملا نكامالا

 مالسل ىبمني نار داس قو اسوا نيب فالملا نا

0 

 ه0 مولا ما لوألا الرومي دا رضا قل اريغ

 ا ل نا ةطس لا لا سلا فاوكشتم نيرا

 كل لاالل فاست وم اقلك و( ةيللاةلودلا لع ترا
 ٍتابلا مم ةسدقلا نت [يتنارا هيسلا رجلا يفيسسرم

 ف عروب رطب ناس نم ( فوكيشنع) 'رفاس دقو: ىلاغلا
 ةداعلا افالخ نييدددع طابضل أب وحصم ١868 ةئس رباربف 0

 ةراخ مصاوعلا دخل ال نوطساسلا 1 نوص كغ ةيراخلا



0 

 ىلأ ىلاعلا نابلا.نكلو نطل اذه امل نال رخ ل1

 انمار اعمر ايسورلا حاملا ّض 3 رلاب راربف ه نامرف

 نودبا) نويلبا :نيول نيستا عب ماع رخا فو

 اذ الا ناك مفر ىلع لمسف اسن رف ىلع اروطاربما ( ثلاثلا

 [تيودلا ناو هتاود نان ءىثانلا حانت اذهل رسو قاتلا

 كار كلدد ليسو ل هنود طاصم نع هيف مفاديل

 هيلا نيدلا

 قتارلا ىلع قرخا مسن نأ ةدنفر املا تضاح

 ناد كف ركل نارينو ناملبلا يف تابارطضالا نارين لعتشلو

 ليحل اةلثسم ةيوسن ىف اهدهج تاديف ةيلعلا ةلودلاو ايسورلا'

 تنوكلا ةناتسالا ىلا +١0 ماع ريان, يف تلسرأو دوسالا

 د لا ملط اكلا ماب ىلاعلابابلا وجرب ( نجننيل ) ىد

 دوسالا ليلا راوث .نع وفعلاو ةبرطضملا:تاهلعا هده قا

 هذه ىف ررضلا مهتْلو اوروشر مل نيذلا نييخبسلا ةافكمو
 تدنأتو اسمتلا ةاجو ىلاسلا: تالا باجاذ تانارطش ١

  ةيرطضملا عوررلا ىف ةنب ًايطلاو كلا"



0 
 ايسورلا نيب مظع فالخ ثدح ابسفت ةنسلا هذه ىفو ْ

 اسنرفل نا كلذو ماشلا ىف ةسدّملا نك امالا نأشب اسنرفو
 لع هيونعم هاج ةتاث قومحو ةعدق تادهاعم ىذتقع

 لعجسلا ةباقعأ هذه تاصوت لفو :ىرقلا فوكو كلا

 ارا 0 ءدنأ ؛ (ملشروأ) سئانك ميتافم

 حيااقم ملستإ را ةلك مفر ناايح ها

 0 نكد ورا سسقلا ىلا ياسر س ؟انكلا

 0 ب نرطلا ف ايو بلسم اا اهوا
 ةغر لع ةيوانرفلا ةموكملا تحتحا كلزلف 01

 ,ىداخلا انه قف لصف. نا. لالا بابلا نم تبلطو ايسورلا

 و دز هلل لانا بانلا نيف تادهامملاو قوتللا فتم

 مدحو نيبكيل واحلل نا ىلع هنجالا تا ليوط ثحن دعبو

 رارقلا اذه ىلع ءانبو . مباشر زا كلا كوم للا

 هم ةنس رباربف ه راتب كلذب انامرف ىلاعلا بابلا ردع

 لع تاكو ءايتسالا ةياغ نامرقلا اذه نم ايسوزلا تءاتنساف

 « هجرانيق » ىفدهاعم نا ةيعدم هلاطياب ةينامعلا يا ا ظ



 تو

 اوبلف ةلودلا هجو ىف مايقلل كد ورالا نالاو بيلعلا

 نحل اوراثو ةء انك

 طع اعهيح تيس كاذل د املا ةيركتللا تدل ل
 دالب رش 0 ليلج 0 دْئاو وهو اشأ رمت ةدايش

 شط زاسف َ 6و ل لهأ 3 عمسل (ةيسونلا

 درانلا 2 كاجو هبومد 20 را ول *أ| نو ةندد تثعقوو

 ةواا هد ناك ذقو . 0 او رفظلا هأ و راوثلا ربهق يح

 لغو ؟رمالا لودلا لك ”تستهة اوروأ قادت
 َّى ناد ا بارطضا 6 اعيد ناك هناذ كا ضر

 امد ماعف اهتدعاسع ايسورال ةنيدم تناك اهنكلو ناقلبلا» .

 لبملا لهأ ةدعاسع رهاظتلل ترطضاف ةيرج لا ةروثلا مق ىف

 دسطو قيفطلا ا ضارع نك كافل بايلا ىدل داو

 تلاسف. ايسورلا ىاسم طابحاو ناقلبلا ىف مالسلاو ةنيكسلا

 0 ا 8 ند نا ١م6؟ ع رخآ 4 ناغلا بايلا

 ا قلط ةحح انسؤرلا دال ْقَح قس ليلا لاه

 ةهديدجت



000 

 ليل ل 5ك ةورألا نيصتلا ىلا عوأ كلدلو ب املاوحأ

 مترلابو ٠ اهديقنت فاقيا ىلع لمعلاو « تاهظنتلا » ةضراعع

 نان هدد تايظنلا ةضرام حم نك دورالا ةلدن امع

 (اشاب'ديشر) دقو ا نك ناك ىلا هي امملا ةموكملا

 د01 كرم نيناملا كارشتاو اهني تاكا

 دا كر هلاك نم ناك كلذ ناألا : اهراك لبتو حالفلا مامت

 ها دم انلاةلودلا لع (لوألا الو معلا دنع

 المؤم ةلودلا ةيرا دعتساو ةمزاللا ةيب را تازيهجتلا

 حالصالا قيرط ىف اهفاّنساو اهفاعضا

 زعوأ ةيلعلا ةلودلاو ايسورلا نيب لكاشملا داجمالو

 رات قل واياد ١ نفلا ىلا ( لوألا الوقت )نضيقلا

 ةيار مقرب ناب ةيلعلا ةلودلل ًاعباتو دوسالا لبا ىلع اح
 لاس ىلا رفسال كلذ لبق هاعدو ةلودلا هدو ىف نايصعلا

 هادهأو مظع ءافتحاب اهف لبوقو اهلا رفاسف غروبس رطب

 | الأ لعب : ةلودلا درع هضرحو كيتو كيلاوفلا
 مساب هلهأ ىدانو دوسالا لبجلا ىلا داع ىتح تاضيرحتلا



 د و١5١

 4 مرقلا هر طم

 لح تلح 56 نأ قناسملا لصفلا نم ءىراقلل نيس

 اهدحو تراضصو لاعلا بايلا ىدل ذوفنلا َّق انيسورلا

 اماو ةلودلا ناجح دع ةريخالا ةقررقلا َّى ةملكلا ةعاومسلا

 .تاوخيلا (ىسهلكسا راكن وخ ) ةدهاعم لاطنا ىلا تلصو

 ةجاتل دنع ةنلعلا ةلودلا لق ىلا ايشويح قاضرا نالت

 ناطاسلا موحرملا ناكدقو ابلحم ارتلكتا تلحأ ىتلا ةياعلا

 ةلودلا لاوحأ حالصا ىلع الماع ( ناخ ديجلا دبع ) ىزاغلا

 لمتشا ىّبلا نيرشلا هناحلكلا نامرك ردصاف اينرادأ ميظنت و

 ةلودلا لاوحأ حوقتل كت تناك ةديدعع تاحالصا ىلع
 رصيملا كلذ ءايس قسرا نم 0 ف ٍرظ ف م وهن و

 ىلعةلودلا رفبمت ىضتمت تناك هتساتس نال (لوالا 2

 ف جوملا ودو 2 حالصا نم 0 مدعو ماودلا

550) 



 تشل ١ م

 لوعملا ماظعلا ابض ا 6 وك دملو

 00 ىلا تاك بح نحيط
 تنوكلا فيلكن ىلع يناتلمس هنيتئروقلا لوطو ا

 5 مكلالجملاهليصوتب ( ىكسولاو د

 (ضدعمر



 1 د ع

 ىيهر تلا ىهيدض امودعي ىتلا ةوقلا تسيلو .الك

 نأوةيمومم برا ايس نوكأ نأ وه ىبهرت ىذلا نا لبر
 انمل نوكلال رح لا اريتك بحل ندم م[ لاس

 ةسيحأا لظاينا ا عاد

 مكتالج راظن لع: ضاالا ةقيمح نص رغا اشاد

 نءالضف.”ىلعابجاوو اًضرف كلذ لع ليماب عل ىفارتعاو

 ةقثلا هذهو باجعالا كاذ اسنرف كلع قئاوو يجعم ىلا

 . ىلاعلا ؟ٌواكذو ؟تالج ةمكح امهلع هلك ماعلا لمحت نبتلا
 5 نيب ىفح عض امم ىتاو

 مادام نانتماو ركشم ةلبقا اق كللل را رق ناك اه

 لودلا نيب املع قفتيس ىتلا ةدهاعلا ىف ةكرتشم ؟تالج

 يبعتسمو ىلفح ررهت ىتلاو ةميظعلا

 كاملا وجرأ يناف مالا ناك امهمو مقو امهماريخأو
 ومنو هو لسيما فارغا فا : هل كرت حمس نأ

 ءانبأو ىانإل اثرا هكربأ تاو مالا ىلا ىلق فى
 « سدقم بجا 0 ىدعل ا



 هدفك ١ر4 ا

 دان دف لزاعتلاو . رهلستلا نمر نان ىلإ: ةيلاغلا:يتالح ةكح

 حاملا حافكسل دعتسم يناف ةبجاو ةديدشلا ةظفاحما ناو

 ماشلا ىف ىثيج ناو . ىدالوأ رئاسو انأ ىتايح نم ةظمل

 تحلازتالةمهملا نئادملا لكو ىلحو قشمدو امظع لازال
 00د ردع داع هاهي راجلع اذا ىدذلا ىشحو ىطان

 نيبو.ابيرق هدا مسلا لصيو ةرهاملا ىلإ هنم مسق ل اصو

 تاكل لخ ىلا نكي نوعزأب مث ذوفت وو 00

 ىدلو . نيينوراملاو زوردلا تطلسا من نيدهعتم

 متلالج ن 20 لول رتل هك رخال نوحلرا

 دن ةلؤبع يل تاس تانمأ نا لماف هيلد

 نافز آلا ىدئاق راص فوملاا نآام ناسنا نظيال ىتح مويلا

 ناك ولو . ىوءدلا هده لثك ةضحاد نيهار ابلكى ايح

 ان 1 كل افا افتح ىرأ نانا ندرتن فوطا

 0 اذدبم ىدوحو ناك ثدح امو ١6 ذنم

 رطاخأ ال ىتنافاسن رف نالعأب ىسايسلا ىدوجو ُدَمنَأ دقو مويلا

 نيرا تال نا ريك هن



 0 ١ هو/ ا

 ايكرت لالقتسا نومدخم مهنأ نونظي اونكن يذلا كقاوأ
 ةرلا هذه تحمي اهتاءالو ىدحا ىف بارطضالا مهلادحاب

 ديم ةمالاةماقا قو لب طش دالبلارطاوخ ةراا 0١

 ةيلهالا بورملا كلذب تراثف اهضعن
 ىف ىنغرت تناك ىتلا ةيمومعلا ةحلصملا ىعاود ناو

 رم مولا تاز قمركحلا + اقف ماشلا ىلع ةظفاحملا

 ىتاو تلئاعاصموةيصوصحلا ىملاصم الا كلانه قت لو

 ليبس ىفىدهج هيلا لصبام لكب ٌاصملا هذه ةطايحل دعتسم

 نيب مضاو ةييلاعل ةيكحال مالا نذا كرئاف . ملاعلا ةمالس

 هتبغر هيضتتت م ىوسي ىذلا وبف يح اسن رف كلم ىدد
 ىلاحلا فالحلا

 ماشلا نمىضرأ ىتتاف ؟تالج ىلع ضرع فا

 جيبملا ىعاسم لشاسولا لك تمواق يتلا دابلا اهمال اكعل

 2 ىرت مكتالج نا روح دقو, ىدصايسراإل كل

 ةطلس تحن تراص ىتلا ( همدنق ) ةرب زج ىل كرتن نا لدملا
 ِء

 ا اذا نكشلد : كيبعلا كسع نم ةيهاز 6 قس



١" 

 0 00 -راكلدكو ءىس ددضق ةئاش الو ةراوم

 يل مفادلا اعاد ناك قبلا وه ىدالنل ىحتنا عتالج

 ىامزل دئاملاو

 لاوحالاو ةميظعلا تادهاجلا دعب تعطتسا كلذ لعو

 لحم مالسلا مويلا اف لخ ماشلا ىف نمالا دييأت ةضقانتملا
 قيغر مظع ثرهظأ دق تنكاذاو . بارطضالاو ىضوفلا

 0101 0 ىلا كلدق عموكحب تحب ذاللا هذه ءامب

 ا مااا تاملا املا تداع ىدب نم تعز
 0 0 0101 راسل ءاقلا نأ ىرأ ىرخأ ةبع نمو اهم

 ناطاسلا ىالوم ةدعاسم ذئتقو هن عيطتسأ ةي كف دي

 0 0 تناك الئ اكلو ةيقيمت هلق ةدعاسم ة املا قلَوَدَو

 كا دكت يب لولا لع رتاج الم كلذو: هللا ةلوذلا

 او اكس ةلعألا تورو. نوقاوس ا ظنللا

 ذوفتلادعاس اف . هفاخأ تنكام ائيش مويلات قدح دقاهو

 اول نك 0 كريع بارطضالاو قاقسشلا صانع ىتسنالا

 ااا او مالا نويل! ءاك وانا يس الاول



 و

 دعت 0 نم كللا ةلالج ةموكج ىو2ششلا دن

 اهنالغاب "لع اهرث "ام مدلالج جوتت موبلاو اتا ال

 ةيوروالا ةيزاوملل ىرورض ىمايسلا ىدوجو نا لودلل
 يدم نإ اناع ني هحتيللا مظا ولا

 نأ وه تابجاولا هذه لوأو . اهم مايقلا فرع تابجاو

 يلاخلا ككولس تابسسبأ, ةحارص .لكب اسارنف كلمل حضوأ

 ' رخآ دعن ادحاو

 دش اةنلايعلا ةلودلا ةداهس نامزاالا اس فاح 5

 اجاذ اهارأ نأ هدانا كك لاو ميمص نم اهانتأ ةينمأ
 ىراظنا ىمارمو يلاما ىراصق تناكو . ةنما هيوق ةديعس

 لك ىلع ةءظفاحلاو 0 ادعأ ىل -اندعاس د

 عافدلا لبس "ىف :ةحيظنلا امد دي ىدم هتكالماو
 انا

  ةخارص لوي كلذ لوقأو ل اسن رف وح ىتبح ىذلا مآ

 رثك" أ اهنا نمةتيبنام وهف آهناد اهكباصن عابتا لع كلو
 لو ةعيدخالب ةينامثلا ةلودلا نخ قةنعر تانراسلا



 رم ريمأ ( ىلع دمت ) نم

 كك
 اسلرف كلم ( بيليف سيول )

 أسنرف كلم ىلا رصم نزع هلسرأ باتك ةمجرتلعانهىنأ

 .ةيلعلاةلودلا نيبو هنيب فاللا ةلئسمو ماشلا ثداوح نشب

 اهانيقلا ةبطخ سمع ءارغلا ديؤملا ةدبرج ىف هانرشن دق انكو

 ذهل اقلب تاو ردكمالاب

 ا دمح ءىرابلا تره تاكلا ده نمو

 رك ذلاةفلاسلا ةمزالا تقو هلايمأو ( اشاب ىلع دمت ) موحرملا

 ريقو ) هن رحش ١٠6١ ةنس ناضمر ١١ يف ةرهاملا

 ميظعلا كاملا اهمأ ( 186٠ ةنس

 كلذ . عتالمل 1 ايظا ةحاطاب عاق

 ىردص ىف شنجب ىذلا ركشلا



 - نم١

 للا اهامح ةيلعلا ةلودلل

 ىتنامع لك لعو ٌقىداَص ئرضصم 0 بحبل 0

 نسئاسلا نوي .نيدلا لامعأ طبخ نا هدالل كلا 3

 ةلالج نيب قامكلا زوذن نوقلو ةلعلا ةلودلاو . 2

 نيلماعلا كئلوأ ناف فنالا ىوبدملا ومسو ملظعالا ةفيلملا

 موصخ دس عياتلا و عوبتملا نيب ءاضغبلاو ءانحشلا قلخ ىلع

 اهئادعأدلاو ةلودلا



 كلانق١!

 اوريتينأ رصم ىنوةلودلا ب لع بجاوف اءالبلاو اصلا
 2 مهلاعأ ل مدئار قامتالاو قافولا”ولعجم ناو هب

 مسجلا 01 ةايح الو اهداؤف ةفالخلا نمو ابحور ةلودلا نم

 لمعلا ىف هئاضعأ نيب قامتالاب الا ميظعلا

 امتيظعو اهنوق مم قفتتو حت 2 نفك تناك 311و

 اللا داب دتحالا تكف ربا هلا مامدع

 0001 ةعدخ راح الاو ءالبلا هشأ يفةيفاو ايداليف

 مهل تحنس الك ديك ظعأ اهل نودكي اهذادتعاو اح
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 دقو داحمالاو قافولاب الا رصلو ةيلعلا ةلودلل ةمالسال

 سابعلا,نيدتقم مهبأ ةركب نع نويرصلا ةَقيَمْْا هذه كردأ
 ىف اهتبحم اورهاجو ةيلملا ةلودلا نم اورّمتف بوبحلا مريمأ

 قدصأأ رصم لهأ نأب هلك ماعلا فرتعاو ءارضلاو ءارسلا

 لح كلذ تيدا قاماعلا شرعللو هلعلا ةلؤدلل نصلخملا

 اد ان سكع يرق ةريخالا تدملا قنا

 | تاتا نع ارهدلا دنا لوعتت ال اهلامإ ىف ةشات ةةرؤعلا



 089 مد

 رصل وهل هودع كو ىه ا نأ نيب دع ملعب ناك ( أشان

 هنتع بيحب ال ناكو ..ايتشو قام لكم هس ان كل 1

 ةلود سيسأتو ماشلا ىلع هؤاليتسا امل قوربال ايسورلا نا

 6 عيطتسنام لوحلاو ةوقلا نم امل نوكيب ةديدج ةيمالسا

 نع اهدرتو ايسورلا 100 ماياالا نم امون ةبيلعلا ةلوذلا

 : اهراد

 نون نأ تح ةسوتملا ل 1 ةدهف لاحت

 ناف . نيملسللا ةئاشلو لل لان رس وس عدلا ايدعأ سرد

 0 لع تنطق ل هج 35 هاضن م نك ميدعلا ل أده

 وا ةلودلاب تازن ىتلا تامللا ىلغا ىفو . ةياعلا ةلودلا ىلعو

 نيوحتلا قاقشلا كلذ راآ نمار تاس لا ل

 رودصق نثاغضلا ءأي جا لع ندسفملا صعل لمعل دقو

 لك ىو ألا ةعاط رضف نا ميمايرإب ةيلملا ةلودلا
 ةشيشد ىهو. ةيودكلا ةلئاملا سؤ هيلا نظام ىلا نأ

 رصم حاصعو ةلودلا اص رارضالا الا اهب دصقيال

 رصم ىلعو ةلودلا ىلع رج دق مدقلا فالملا ناك اذاذ
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 ا دولا دك كاز اذأ لان اوكي ال نما ةينايعلا ديلمملا

 . ةياغلا هذه غولب مطتست مل ةميظعلا ةبوقلا ايسورلا ةلود

 0 1 ل ما

 ال كاملا ع زم ناب نوزرب نم تسل ين

 ةينامنملا ةلودلا مامز ىلع ض بي نا محن وأ لمؤي ناكةعركتلا

 هلئاسر ىهاهو . رصم عم ماش ثلا كم نأ دير ا

 هد را فات سول ) ىلا

 000 ل كب امآ ةياغ 0 تدث' ةيضراتلاو

 ةميخولا فقاوعلا وةثيسلا مئات انرصم زيزع لمي ناك ولو

 ةلودلا نيبو هني فالكا عوقوو ماشلا هلوخد نع أشنت تا

 نأ مرج دلو هلو ا نع لدع ةلاح الو ناكل ةيلعلا

 رسحمو موئشملا فالملا اذه ىلع اليوط مدنت اا لد

 هنم طرفام لع

 ا 26 زان فئاحص باقبام دنع ا بهذي دقو

 خيراتل انلءاهفشكي مل ارارسأ كلانه نا ىلا ةموئشملا ةمزالا

 لعدمج ) موحرألا ناف . ةيلعلا ةلودلا دض رصم زيزعل تعفد



 كك 8 دمك

 ديؤتالماشلا بحاص كلذكو ماشلا ريغب ةداعس هداك

 زهتاو هككح تح ماشلا لعمل ةيويدحلاا ةلئاعلا سسؤم كلذل

 نييرصملا عاجراب هبلط لوبق (اكع ) ىلاو ضفر ةصرف
 . هينامأ قيقحتو ماشلا حتتفل مهنطو ىلا رصم نم نيرجاهلا

 لابشاو د دعةلواللا لاوحأ كارا ةملع كلذ هل

 دب دج شبيج مظنتب ( ىناثلا دوم ) ناطلسلا موحرألا

 (اشاب ىلع ل َّكا نيخرؤمألا ضع بهذ دقو

 ةنطلسااو ةيمالسالا ةفالملا مامز ىلع ضبقلا لمؤي ناك

 تبل -ىنكلو) نايعل[كلههكيرأ لع يرسل

 دش ) ناذ.. الاه ونظي نع الو نب ىارلا ا ده كرا
 داما ركفلاو ردانلا ءاكذلا نم هللا هبهو ىذلا ( اشاب لع
 نيريثكلا رظن ىف هلعجام ةقداصلا ةريصبلاو اصلا رظنلاو

 اذنه لثف مو نأ د المعو 1 « نويلبات » قو

 تللذو : كاحرلا هل تارحس ىذلا كلذ ناو ليحتل

 لاوزنا ناسنا لك نم رثك أ لدي ناكل امالا باعص همامأ



 د 1 راج

 00000 الا دلو طم لعااللاو ( انغاب لع مخ )

 «نايلاورصمنيب دعت ققتي نابو :.دشرالاف دشرالاهدعب يف

 ةيلعلا ةلودلل ايونس رصم هلسرت غلبم ىلع يلاعلا
 ٠١ ىف طورشلا هذه (اشاب ىلع دم ) موحرملا لبقف

 د تانعالا أاهريفسو ارتلكن ال دعب مو ا هنس وأم

 ادا تيممإ كلدنو ؟ناتشلا لج دمو لك تلال
 نيتيقافتا ىلع اهسفت ةنسلا نم ويلوب ٠٠ ضمراتب هردنول ىف اهلك
 ةياثلاو ( كاذ نيح ) ةيرصللا ةلئسملا باب لفق ةنلمم ىلوالا
 لودلا نفس مامأ روفسوبلاو ليندردلا ىزاغو لغم, ةقلعتم

 ةيرملا
 ةموئشلا ةمزالا هذه تهننا كلذدو
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 انك منت

 لو ريد صول 0

 متم ماشلاو رصم ةراما ىلوتي لا بالازم نور كش فاح

 0 طسوتلا ضيبالا رحبلا فو قرشلا ىف ةماكلا هل

 اهلا دال دس جلس نأ نم نويللان هلع ءازاهتعأو



 1 ظ
 ةيقافتا ىلع هرددول ىف لودلا عم انكتارذ را د

 روفسوبلاو ليندردلا زافغو لفق تنمضت ىلا تازاغؤبلا

 ءانثتسا الب ةببرحلا لودلا نفس لكل

 ثابلا ا هذه له لوذلا نضع نأ ضو

 ئىزلكتالا نيفسلا ةجص كلذ ىف ايما ا

 0 000 نأ هيف نلعأ افيرشاطخ « ينوسنو »

 اع مي ةلو دلا نكلو « اشاب ىلع دمحم » ةلئاعل ةيئارو

 اه دل 1 كتيع ارض ةراق دل ةلراقلا اما نم ءاشن ن

 ةقلأ ودع ةباع 1م رك 1 ب دخا 6 8

 امم دخؤت ىتلا ةقيرطلا سفنب ىارضلا دخؤت ناو فك

 رصم زيزع ضفرف . ملرلا اهنم ةلودلل لسرب نأو ايكرت ىف
 ىف بارطضاللاو جايملا داعو اسنرف امضفر مك دويقلا هذه

 اسمنلا ريزو « خينرتم » مهاف هبلع تناكام لا اسكر

 «اشاب ديشر» مظعالا ردصلا لزع ىف ىعسو رمالاب لوالا

 ةلودلا هتلزعف 0 لا ريفسلا حت أاصنب لمعي تاكا

 نييعتب ةدددج ةدارا كردضلا 00 تمفر ) هناكم تنيعو
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 012 15 ام موكج كم رع كذب انف ترملع ايف

 تادادعتسالا مامت ىأس راب: ةنيدم نيصحم عورشم باونلا

 00 حايتتراب عورشملا لع ساحلا رقأف ةيبرملا

 مدا يالا فوم قودحب نع افاددو اهطخ ف

 00 نيس | سوار ل1: ةحركشيو  اننمنلا ةموكح تي زطضاق

 لغ ءادتغاالا ناز: ةيفيمح ترحلا اسن زق تادادسا: نأ

 ننسي نكرم 00 اشاب لعدم ) قوتح
 لئاسولا لكب برملا منم لع اتقفتاو:. انيورراوأ ف هير

 رصم ةراما ىف هدعل نم هتالسو « اشاب ىلع دمحخ » دا

 5 + ةركذم عن لعابشولاوا دا نفاس انوع

 رضم ةراما لعج مدرالالودلا اف تبلط ىلاعلا بابل امهعم

 58 د هدهتمدق دقو . هدعل نم هتلالسو اشا ىلع 00

 ا د عدن دب املا تدخلاو معو هع ناتالي

 ةلئسملا ةيوسن رمأ ىف لودلا مب متم كارتشالل اسن رف ةلامسا

 ضرعتلامدعغتطرتشا اهنكلو كلذ اسنرف تلبتف : ةيرصلا

 الو عم متو امتضراعم نع مثرلاب تمربأ ىتلا هردنول ةيقافتال
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 هقودح نع عافدلل ةدعتسم اهنأو هدعب نم هئانبأو ( اشاب ّظ

 نم انوروأ كرد : برملا ىلا ترطضا ولو رصم ىف

 نوكينوتسرملا جارتقا لوبقنا ةيواسن رفلاةموكسملا ةجمل

 اسنرفل ءاضرا هتضفرف ةجسئاصمل الصأو ةماع برا ةيعاد

 ةميخولا امقاوعو برحلل لو

 لودلا رماو ال (اشاب ىلع دم ) موحرملا مدخن
 ةموان لع ةرداق عاشق نا ىارامددم دال

 زغن ددم ( هيبان ) ىرلكتالا لا يمال تاويل انوروأ

 لاثتمالا مدعو ةمواقملا ىلع ارمتسم ىقب نا ةب ردتكمالا

 دونملا بحسب اهيفدهعت ةيقافتا هعم ىضماف . لودلا رماوال

 لعجي ( هيبيان ) لاريمالا اهنف هل دبعتو ماشلا نم ةيرصملا

 هذه ربخ لصو امو . مده نم هات الف ل 0

 ارتكشا ريس «ىنوصوف راشأ يد ةناتسالا كا

 لعج ليم ال 00 و اهضفرف اهضفر. ىلاعلا بابلا ىلع امم

 ةدم هدحو هل لب ( اشاب ىلع دمخ ) ةلثاعل هيثارو رصم ةرامأ

 ظ اح
)0 
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 رمدم زيزعلو اسن رفل

 لابأ هد ُم ماشلا نم رابخالا تءاج دهعلا كلذ ىفو

 ىدامفلا لوظشالاو زيلكت نوال قاف ناوك ماب

 نم اهسفت (ادع) تجرخو ةيزوسلا يتاوللا هأ ىلع ايلوتسا

 مطتس ملو 1840 ةنس ريفون + يف ةيرصلا دونملا ىدنأ
 ايلا ةكدحا ىدلاناجملا 0 (اشاب لعدم ) موحرملا

 زاضنإلا هذ نوتسرملاب رسف . ماشلا ىف هدض ةيزيلكت الا

 ماطلع نا ططمالا بع هلي نعل دز ناداَزأَو
 ( اشاب ىلع دم ) لزع ةيبوروالا لودلا ىلع حرتقاف ابوروأ

 5 1 كتاب نع هنعل رخاو ايف زعم ةرامأ نم

 لو الئاه ادايدزا اسنرف ىف جايملا كلذل دادزاف . هيرصملا

 ةرازولا لع ىواسن رفلا 00 0 ا ا

 ىلع 3 مهتنت ارتاكتا لرد اه ايا امهم ةديدش ةلمح

 رو (وراج) وسلا تاجاف ميمحا اسنرف قيدص (اشاب

 ءالتولا  هعو (نارال) د ىلع اسنرف ةيجراخ

 الد 2 ١ نمدرسما ةزاما عزب ادنأ لسيفتال امن رك أب
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 دا ماهلك اسن رف تجيبق. ا ووو كود سئل ا

 ايوروأ لود نم رصم ريمالو امل ماقتنالاب

 ىزلكتالا لاريمالا ترض نو: ةةسضاصس كا

 اذه ءالخا ىلع (اشاب ميهاربا) ربجو توريب رغن (هيبان )
 دمحح) لزع ىلاعلا بابلا نلعأ ماي ةنالثب هئالخا دعنو . رثثلا
 زاعبا يلع ءانب كلذ ناكو اهسفت رصم ةراما نم ( اشاب يلع
 اناقه: تبدنحاف . ةثاتينالا اراك ريتس ( لسد

 ةبانع لعج امم 7 احا.هو ا ارا انضم ا

 ةميظع ةيرالا (متادادعتسا ميمتت, ةيواسن فلا ةيركشلا

 دانا باق برملا ريصو ةديدش

 نم ( سرين ) ويسلا ليلعب كلذ دعت ىنعتسا دقو

 (كودم) لاه راااهناكم نيعوةيواس ضل را ا
 ةرازو صنم ارتلكنأب د (وع) ل

 ويلو ٠١ ةيقافتا ليدعن ىف هدهج نطفا لدم هةر

 ىف حافي م هنكلو هرديول يف ميرالا لودلا نيب تدّمع تلا

 ارتلكت ا. ةيحراخ زو( نوتسرملاب) ةهارك ةدعل ها



 غ8

 ةيقافتا ىلع 144٠ ةنس ويلوي ١١ غمراتب هردنول ىف عيرإلا
 هبرصملا ةلكشملاب ةصتخ

 الإ (اشاب لع دمح) نأ تنصت ةفاقلالا ةلهو
 ةيلاهثلاماشلادالبو هنطأو سدقملا تيبو ديرك ةريزج ةلودلا

 ااغ) تلو لوتو رشم ءدع نم انبالو هل ظنحم نأو

 2 22 ةدما قي لودلا نماوال مضخم مل نا هناو . هنايح ةدم

 هل لودلا كرتتال هيلا ىلودلا راذنالا لاسرا خيران نم مايأ

 هل كرتنال مر مانأ ةريقع هدم ف مضخم / كاوا ركع رع

 ةاوذلا درا كلذ نتغ ةيقاشالا هذه تتمصنو ايست رضم

 ءادتعا لك دض لينادردلاو ةناتسالا يزاغو ىف كرتشت

 اهنا ىلع ةيقافتالا هده ىف لودلا وودنم قفتا دقو

 كلذ لالا ىضتقا اذا الع مهلود عب قوت لبق دفنت

 ةيقافتالا هدم اسنرف كلم ( تيليف سيول ) لعامو

 ( سرييت ) لوالا هريزو قفاوو هطخ_سو هبضغ ناغأ

 ةيواست رقلا 81 ال ادع دك ف رخال دادنتمالا لق

 ال دئارل ادعاشو دودللا نيصخم :لتشاو كدا عمجو
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 ةلكشملا لل هرددولب دّقعل رقؤم روض اهابق نم نيب ودنم

 اهريفسناريغ رعؤلا اذه فاست تكرتشا دس

 ردا دمل اهاك هتبانع هجو ريبشلا « وزيج » ويسملا هرديوأب

 هوك ن ال ان قا ل سل منمو رعؤلل
 رهمؤاكر نيب طسولاجارس لستم ند ا

 لخادت نودد رم زيزعل ةيضورم ةجدت غولب لمت تناكو
 ئرخاالا لودلا

 بابلاو رصممم ةيرسلا امتارباخم ىف اسن رف تحج دقو

 ردصلا«اشاب ورسخ» لزع ىلا تاصوتو حاجنلا ضعب ىلاعلا

 اء ةناتسسالاب ارتلكتا ريفس « ىنوسن وب » نا الا . ظعالا
 ميظعلا ريما اذه هتموكح غابأو ةيرسلا اسن - .اخع

 ممصو اريثك ظاتغاو كلذل 0 رملاب ) جابف . ةيمهالا

 (اشاب ىلع دم ) دض سناسدلا سدف ابسن رف نم ماقتنالا ىلع

 ارتاكت انيب قافتا دّمع ىلع لمتو هدض ابلهأ ماقأو ماشلا ىف

 ادعام انوروأ لود 00 ىأ ايسوربلاو اسمنلاو ايسورلاو

 لوددلا ئيودنميئىظماو قاهالا اديه دبع لسملا



0 ١ َ  كح 2 

 0 ( 1و نس نورا ضررتلا ادخل تلسوأو

 درالاخ اوك ةيرلكت الا ةنماوكللا ءارزو نضنن نكلو

 اذهل رف . اسنرف عم قافتالا نودوب اوناكو ار لوتس

 ىد نورابلا داعو قافثالا ايسورلاو ارتلكنا نيب ببسلا

 ةديدج تاهاعن قلتيل غروبسرطل ناس ىلا ( مورب )
 ع اص ىف ىواشن رفلا ىعشلا جيم دقو تاز دقو

 نماسن رف كلم « بيليف سيول ١ فاخو الئاه ادايدزا رصم

 « لوالا نويلبان » ايامي عاجراب ىمأف جيلا اذه تقاوع

 لفاح كر ى سراب امفدو هنيليه تناس كر يا

 0000 راه سلفر دعو فوات رغلا تععلا لتعمل

 ءىح لعفلابو . ةديدعلا هناراصتتاو هناحوتف ىرك ذو لوالا

 ليثمهلربإسكوم ىف سراب ىف تراسو لوالا نويلبان ةثجي
 ىواسن رفلا سعشلاراظن الوحام . هتماخخ ىف الو هلالج ىفال

 "ا انزع د

 «ونورب»ىدذورابلا مم اهساوس قفتا دق | دتلكتا امأ

 الاسرال ةفوروالا كودلا اوعدو انسورلا نةهودوع بعت



 م
 مو 1 ذل هذه لاسرا يف لو دلا ةسب مان

 ( ن0 لعشم ) دم ام كارخالا 1 اهدصق نكب

 أب رح اقافتا هدض اهقافتا عنم لب

 دعب « اشاب ميهاربا » مدقت. مل اسنرف ءاجر ىلع ءانبو

 اهدنع فقو لب « نيبيصن »

 ارتاكنا ةيجراخ ريزو نو:ةسرملاب دئتقو ضرع دقو

 نصمم نبل رانا اهميمج لكسر قا ةيوروالا كيل

 ىلع هترامأب ءافتكألاو ماشلا نم هدونج بحس هيف 0
 نعد ءابعن 2 ةوقلاب اهلاطم دفنت ام 00

 تيلطو ل ؛بلطم است رف تضراعف . اهلا

 ذالبو ماغيلاو ضم لع اريمأ هنعت ( انتل لكم 2 ١
 اياز هرذيولو سارا قموكح نيلابلا دينو

 دئارجةحهت دتشامنيبناللا نم نييسايسلاةحطل تدتشاو

 : نيماوكللا نيب قئالعلا كلذ بع ترد نيتلودلا

 هده ننام لد ول رتلكلا املا مضت نا ىف ايسورلا تعسف

 ارتاكتا نيبو امن مضوي قافول اساسأ فالملا نم اسنرفو
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 .بلط كلدك اسنرف تضفرو . لخادتلا اذه لثع اهذوف'

 مان 2 دج ) دسم لوذلا قافنال عم اسمنلا
 رح رنا ذانريطللا فاللعا ادهن ةلدتشنم لودلا اهنيبو

 ىرمملا شيلا اهفرضتنا ىلا «ترزن» وأ (نيبصن ) ةمقاو

 ه1 2 ف قارا سيملا لع« اشان ميهاربا : ةدايق

 موحرأل قو كحاو عوضا ةعقاولا هده دعلو . ١مخو

 «نيبيصن » ةعقاورابخأ هتلصو نكن لو ( ىتاثلادو# ) ناطاسلا

 ةكيرالا لعددعب ىلوتو . ذثتقو ةيقربلا كالسالا دوجو مدعل
 (ناخ ديلا دنع ) ىزانلا ناطلسلا هنبا ةنامعلا

 نادر. كااثاب دعا عرش اهدق ةنعلا نم ونلو 4و

 زعم ريزعل لوطسالا اذه مياسن يف ىناعدلا لوطسالل لوالا

 2 ظعالا ردصلا اما ورتعلا فتم ناك دنا كلذ ببسو

 الادأا تسلع قر رص رن رع ىلا اريك نيو ايد

 دال ال1 لة ركاذم تلكترأ تاوملا انا ادب ةيوروألا

 هندعاسم لعابلك ةقفتما هم هديفنأ ١مم. ةنس ويلو 2 راه

 دقو . ةينامءلا ةكلمللا نع رطلللا فدو ةمزالا هذه ىف
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 ( هياقلا ةلودلا فااتورلا دزه تفانخاو (اغاب ىلع دم )

 رص رزع دض ا راكا عم قافتالا لبق ملاسلرف 056

 مارتحالا نم ىواسنرفلا تسعشلا هيعواهدتع هلرزك

 ظ العلا ةملكلاو ميظعلا

 ىواسن رفلا تاونلا سلع ربنم لع ءابطخل اذعتقو ماق ع

 هضارغأو رصم زيزع لايمأ نع اعافد ةخيلبلا طملا ءاقلاي

 ىئادع لمت لك عنمو هتدعاسم مهتءوكح نيلئاس ةيسايسلا

 هريثات ةدشو هنوق ىواسنرفلا ماعلا ىأرلا ربظي لو . هدض

 كىزانعا هلع ولع الخ ّ رخل د ورذ ىف هتم 1 لع

 ديشأ رصماز زل ارصحم ناك هيف ةيلملا يذلا و

 زاضت الا

 هذه نافتا ىلا ارتاكنا تلطل اسن رف نضقو ىدأ كفو

 رصم برع دْض اكديم اقاف:ا ايسورلا عم ةلودلا

 ركؤم دقق عورشم لودلا لع تضرع دق السلا ام

 باطلا اذه ايسورلا لبقت لف ٠ ةءرصملا ةلكشملا لأ انييغي

 تاضملو هلال اكرر قوؤش ىفالودلا لحال 00



 ل

 ارابك امال! ماشلا ثداوح اهذ تكرتو اهريمأو

 عم 0 عدو ةساسأا هده قا !نيلكت "تحج دقو

 0 سورا امك امل لوم ايراجم اةانقتا ىلاعلا بانلا

 لداخل تدتسا ناب اهم ايكرت ةمث تاباقو تازايتمالاو

 ا 01 ل ةيركشلا ف رت نا تضارأ انك (ند)
 ... ةءزدلكن الا ةدوملا نك

 زلكنالا ءار ا لعل ةلودلا كنت[ دقق كالذ عم ,و

 ظفاح) داهمت 1 نااار 1 كاشف مهحناصنو

 ىىعو ةنس ليربا ؟١ ىف تارفلا رم شيلا اذهربعف . (اشاب

 لع برملا ةيلعلا ةلودلا تنلعأ أبسفت ةنسلا نه وين ون ” ىفو

 نم لع (اشاب ىلع دم ) موحرملا ناكدقو . رصم شويج

 عك ماشلا نم هجارخاو هتبراحل ةلودلا دادعتساب لبق

 ادعم 0 1

 هللا ةلونلا ةادععتات ةنيوزوالا“ لوابلا تنلغ الف

 دهملا.لذدنت ارتلكنا 5 او لما ايلك تيما تنرحلا

 دص ايكرت ةدعاسم ىلع اهعم قافتالاو اهملا اسن رف ةلاهسا ىف



 ا

 وأ ةلودلا ليطاسأ مامأ ليندردلا زاغوب لفتت نا ىركسع

 ايسورلل ةيراحملا لودلا

 ل ةدهامملا هداهم لي انين تماعغ كفو

 كلذ, تردكتو حجي ل اهاعسم نكلو اهلاطنا لع اهاتلك

 ايسورلا ّ امهمث الع
5-2 7 
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 ىلا ارتلكنا ناف اليوط قافتالا اذه مكح رسي إو

 لاو قرشلا ىف مالسلاو ةنيكسلا تابتتسا اهءوسي ناك

 امان فاعضإ ةيقايشلا ةلكسملا راوطأ لك ىابساس 07

 افلا نيشالا لع ةيلعلا ةلؤالا نطير لع تل نا

 فاعضاب ارتلكن امامها نع الضفو . رصم زرع نم م ماقتت الاو

 نا امل فد ناك هناذ صمو ةباتت الا ىف ةسااساالا ةالسلا

 نم 0 نلاثلا تالا ذل ةرهلا ف كود كرما 1

 لع ةلودلا 0 تزمتسا كالزإف « اهظلبس م ايعؤ لا

 ةلودلا لاجر دنع تدجوو (اشاب ىلع دم ) نم ماقتنالا
 م

 رصم 4ه> نم تريغل دق تناك ممولق 0 ةيغاص اناذا



- 
 آ 007 راج ىوأ اهدالب لحاد ق فرخالا
 01011 ماخق 1 ال ةدهادلا هده نهاط نا كالو
 هت ذكقو ةعقاو ريغ تناك .ةيسوزلا ةلودلا نإ ىرب لمأتلا

 ا هللا ةودلاب طر نا ليصسلا نمناعف . رطخ
 هاوار تناك اين فدا ةدوزلا.دالبلا نخادل ايكرت انج

 ال هير لا لص لاخا ناكو :هاط رطخ تع

 اًيسورلا نأ نع الضف كلذ . الصاح ةينامملا ةكلمملا باق

 هتابارطضالا نم ةلودلا ىلق قاد نا افالجسا ف 0

 انا دا نأ ةرفا تال الا نم ابق امل ناك انك

 قيرتتقو ىأ ى ةلودلا لخاد 0 اهد وتم لهنا 0

 ةكلمملا بلقييلا ةينامنملا شويا لوخد نا تبثيىذلاو

 !ةورلا ني ترا مايق ةلاح ىف ىتح اليحتسم ناك ةيسورلا

 0 ل ارق وحر هدهانم ماظل انداخ لوذلا ئدخلا يتو

 ريغ ةلعلا ةلودلا نا ةدهاعملا 1 ىف ةتظرتسا اننورإا نا

 ابني برلا عوتقو ةلا>ىف اهلا ىركسع ددم لاسراب ةمزام

 اع لاطرا نهض رع انيك نب لودلا: ىدحل قبو



 لس ظ

 ةيسو را رك" انسلا داهاو رصف و2 عم قافتالاب عارسالا

 « ىناثلا دوم » ناطلسلا موحرملا ليف . ةلودلا ىضارأ نع
 ةيلعلاةلودلا تنلعأ ةفلتخم تارااخم دعبو ثالثلا لودلا ىلط
 رصم نيم كيا نيفي رش نيطخم ١معج ةنس ونام لثا 0

 ناضالا اذه رتل 0 » ةالو ىلعو ماشلا ىلع ايلاو

 هس 6 هشاتول 1 قاف ناسارفلا ناك هب ردص ىذلا

 دفع دنع“( اشان - « اهل:داتعب ناك ىلا هيدضلا لل

 قافالا اذه

 ةاوروالا لوذلا تلا ناش غلا تاما نادم 5

 رس ولا هانم نما اف ةوطعسلا بحل نا ال01 ةلودلا

 هدفنت / 0 كا ةلودلا كارا د م اهدونجو

 ا » ةدهاعم ىلع ةءاعلا ةلودلا 5 كحل 00 دعن الآ

 ايوقادجم شلعلا هدا يملا ىلا

 00 ةطلسو

 عم فلاحتت ةياعلا ةلودلا نا ةدهامملا هذه نومضمو

 ةدغاس امهنق .ةذتحلاو لك كرت ناو [سادو ما



 قل

 لاح كذب يدا ماا اوال رعرلا معاق

 آي هلا يت نا نيس طش مان حا اولا

 نم 6 فيشاروم » داع ءانثالا له قو: كلذب هيدعوف

 «اشاب لع دمع و ىدلهترومأم ىفرسج دق 1 ةردكمالا

 ردص و هدعو رصم ريمأ نأ يلاعلا بابلا نلعاف حاجنلا ضعب

 هتسلع ايف . هتاحوتف يف مدقنلا نع فوقولاب هنبال هرمأ

 | ورا لوطسالا ءىحب نا كلر كلذ ةيوروالا لودلا

 هنا يلاعلا بابلا ت اسف مزال ريغ راص روفسوبلا هأي مم يلا

 د نأ - ناك ايسورلا نكلو مرَقلا دالبب هفوقو لعجم

 اهنا نييحيسملا لبق نوملسملا لعيو قرشلا كاش

 ةلود 0 لع يس لاو هقانفلا كلما هبال تواص

 11 نامع 11

 لسكو روفسوللا هام ىلا سورلا لوطسالاءاخ

 لدضَو هللا ماير هلوصو دعلو ناطاسلا ف مامأ هاسرم

 ,تحابف . أمم ءاقأو افك كالا 0 هةر ع نم ءرح

 اللا فلولا وم كتلط ور امل قو انينلاو ارتاكن ا كللذا



 ١ داس ©

 ذومت طوّدس فاخم ناك ةناتسالا ىف اسنرف ريس نا الا

 رصم يف هدايدزاو هعافتزا ردقب ةينامذلا ةكلمملا ىف ةتلؤد

 رجم 0 نيدو ةندد طسوت نا اغلا بابيلا لع ضرعف

 اللا ا ف مسا تاوحترلا اكان مهارب ( موحرألا ىلا تبتكو

 (اشاب يس دمخ ) موحرللا ىلا بتكو هءاحوتف ىف مدقت

 ناطعاسلا موحرملا هيلا اهب لسرأ ىتلا طورشلا لعب نا هلأسي

 رشحت تناك طورجلاةدهو اش للخ مم (ىناثلا دومح )

 اديصوس لابو مع ( تانالو نءرحم رب زعل 2 ةلودلا كرات قى

 ءاليتسالادبرب ناك(اشاب يلع دمت) نكلو. ( سدقملا تيبو

 هلايمأ ىلع هعجشي رصعب اسنرف لصنق ناكو اهلك م اشلا ىلع

 ىتلا ةيناطلسلا طورشلا رصم زيزع لبق ل.كلذلف . هضارغأو

 هناتسالا» اسنرف ريفس ءاجر قلي لو اشاب لياخ هيلع اهضرع

 تامامت نع رداص ريغو ابك رتل ةلماحم هربا هنال الو بق هدنع
 موحرأاهنبا رمأو . ةيواسنرفلا ةموكسلا نمةدراو ةيسايس

 مدع و. نم الأن عدصف 00 يف مدقتلاب ( اشاب مههاربا (

 « ههأت 1 ةنبدم لصو نا ىلا



 تا ١٠ تلت

 ا 1 هلملا يلا اذهل اومزللا امدعامو ايسورا
 راض او كدارملا فارم ةسايس

 0 كالا ع ىدان نم املابمأ تناك دقف:ازتلكت اما
 0 تانسا فاح تاك اهكلو :ةرظم زرزع لاما

 00010 لا اك اعلا ةرق ةرتح اكان
 كلذ ىف تاك ادنلر ا نا يع دحاو ناد دعاس

 اميرح لين ىف ةيغر ايناطيرب دض ةروثلا ةماق نيحلا

 | تاي ف ةددرتم ماكنا كللذل تيفيف انلةامتساو

 ديرت ةلود ةيبوروالالودلا نيب رصم زيزعل نكي مو
 ناكاهيذ ماعلا ىأرلا ناف . اسنرف ريغ رهملاو رسلا ىف هترصن

 0 ع اع تا 0 (اشاب نك ( ]د

 اسنرفيفةفورعم اهمنيدٌتو رصم نأش مفر ليبسف هتادوهعو

 رصم زيزع لا عا ناو امسال اهردق قدح اف ةردعمو

 (بيليف سول) ني ناكر نيبيواسن رفلانم اوناك رصم نيد ىف
 هقادصو ةدىدش ةدوم ( اشاب لع دم )نيبو اسنرف كلم

0 



0 
 ةلودلا عم قافالا ةرورض (اشأب ىلع دم ) موحرألا عانقال

 اهدض هباعو يثمو هاناوت نع عوجنزلاو

 لبقتساف ةباتسالا ىلا ( فييفاروم ) بهذ لعفلابو

 ةلاملا هذه ىلع ديدشلا نزملا مم ىضرلاب هغالب ةلودلا لاجر
 مظعالا عوبتملا نى موثشملا 00 تيل أملا اولصو ل

 ا 0 و مالسالا 4 ةتماخ نيب ىأ مياتلاو

 لا شاتسالا نمل( ف فارومر برك لا
 رصم زيزع عانقا دصتب +*١8 ماع رباني ىف ةردتكمالا

 املي دا هليل لح بوجو

 ايخبات ءئىراقلا ىيريسواسوراة ساس 2-0
 مالا ىف لخادتت لف ايسوربلا امأ . ةينامملا ةلودلا ىلع ةئيسلا

 ترظتناو ةلئلملا ةلضتشم ةيوروالالودلا هب اي
 ى ممل اح لخادتت ذا لا ساوس ضعل دو نفرق : 4حيتنلا |

 نك كسلا ا لود لوخت] 3 ةمهلا ف 0

 ةروثلا نااوأر دئليس ةيواسئيتلا كلما روس سا
 دضعل هدي دش ةحاح ف مماو تاج 00 مماود دج

50 



-- 

 نم ناسناالا ل ا ةلث املا ةوهلا نم دقو ل نك

 ف 5 كال 0 ككل : 37 0

 ناكو 0 3 6-0 ةفئاط 0 ( يناثلا
 اشاب 0 د )موح رمل ماقام دنع ديدج شيج مظنتب داي

 هكرتلا شيلا نكي مو ةموعشملا ةمزالا هذه تادحاب

 ةلاتملا دانك درا ماع ا ديدحلا

 ةلودلاو رحم نيد موثشملا فدانا اده ةحبلا نم ناكو

 راصنتسالل رطضا ( ىباثلا دوم ) ناطلسلا موحرألانا ةيلعلا

 ةر وقتل ةصرفلا هده ا.سورلا تزبناف 1 ةموروالا لودلاب

 هيلاعلا بابلا لع ةميظع اهترطيس لعجو ايك رت ىف اهذوقت

 ادهم و رع دص [مدعابل اهدادحتسا ةيلعلا ةلودال .تريظاف

 طابض ا ) فيسفاروم ) ا ةاتمملا للا 3 تابراو

 يركن لالا مال لا غيبتي امناكم نييصوصالا رصيتلا

 ةرصنلامظع اشاحو اءوق لا دار 1 اذا 4يلا مدت 4 ا

 آ ف لول رفسلاب ِ كادك .ايهيورصمل رع ص ةلودلا



000 

 فئاغرل اَعبط رصم ىلا مديعي نأب( اوع ) ىلاو ضرب مل تي
 موحرملا هنبا رصم زيزع رمآف (اشاب لع دمت ) موحرال ١

 راع تحت لمار لع ماشلا دالب ىلا رفسلاب ( اشاب ميهاربا ) ظ

 ١م + ةئسو 0 ىلوتساو رفاسف ىلاولا اذه ع ومما

 قشمد هشيجو وه لخد اهاع 0 دعلو ( اكع) ىلع

 شخلا نيب ةقلتخم كراعم دعي سوروط لابج ربعو صمحو

 2 نقط يرحل

 (اشاب يهاربا ) موحرملا لوصوب ١مج+ ةنست هنا دقو
 ليعم رك انع نين كفو كح ىرتفلا 100
 طاب تينا ولا وشل( هناك ) ةقاو ةلودلا ركاسصو

 دو ا مهارب 0 موحرل قا ىف ةنيدلا هده

 اريسا ةعقاولا هده ىف مقو دقو - 1885 ةئس ريمسد ؟١١ ق

 دودي ناك ىذلا « اشاب ديشر » موحرما نييرصلا ىدنأ ىف

 يف لبق نم ناك ىذلاو « اشاب مههاربا » ماما ىكرتلا شيلا

 ةينانويلا ةروثلا عمقب الكم نانويلا دالب ظ

 هيج نم لدن ةيلاوكلا تاراطم الا ف5 نادل



00 

 - دي ةناثلا ةمزالا اجو

 4 ماشلا 0 0

 ( ةيلعلا ةلودلاو رصم نيب )

 0 ل اهركا دب اذا ىلاذمزالا ع ةيزإلا هده نا

 60000 ل | انياود رج وداعا نوملسلاو
 ةلودلا ورضنم نيبو عوبتلاو !اتلا نيب مقو تان ظعأ اهمال

 اهسقت ةفالخلا هذهو ةيمالسالا ةفالخلا ىلق نيب ىأ ةيلعلا

 ةكلملا هذهو ةيناملا ةكلمملا حور نيبو

 ةمزالا هذه ليصافت لصفلا اذه يف ءىراقلا دحيسو

 رارضالا نم مالسالاو رصمو ةلودلا ىلع ترج أمو ةموعشملا

 ارددو نييلسملاو نيت امهلل اسرد نهدلا دن قبب امم فئاصلاو
 هلك عومجملا ىلع دوعي دحاو عومم ءاضعأ نيب قاّشلا نأ

 ماسجلا ايالبلاو ماظعلا بئاصملاب ًاوضع وضع هئاضعأ ىلعو

 رصم زيزع نيب مقو فالخ ةمزالا هذه تادتا

 ماشلا ىلا نيبرصملا ضعن ةرجابم ببسب (اكع) ىلاوو



"0 ٠ 

 لودلا هيلع تققتاام لب ةيلا لود نآو : تا

 نانويلا نأتب
 نكي ةيئانويلا ةلئسلا نأشن لودلا نيب قاهتالا ادهو

 ! لالقتسالا مامت ةلقتسم نانويلا دالب لعج ىلع الا المتشم ظ

 لعام ةنس رياربف < مجرات هرددول يف كولا 7 ظ

 ىتمملا اذبع ةدهاشم |

 لالقتسا متو ةديدشلا ةمزالا هذه تبهتا كلذو

 نمو روطسلا كم ل دات نم دج ءىراقلا ناو . نانوبلا ظ

 هرم عاورلا كلج لع 000 اثداولا هده دلال ظ

 ةلودلا كح تحن ن ا ابها فيك ىربو ةيلعلا هلو للا ظ

 0 ذه 1 ولا نأ عم هين ةندملاو ةيحيسملا ةحم نان ويلا دالب ْ

 ةيحيسملل عرب و اينولون دالب اسمنلاو ايسوربلا عم لبق نم
 ! اماقم ةيندملل الوةمرح

 ىمعي م لودلا. معز رومألا لك يف ضرلا ادكفو
 : هارفالا
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 اما ماع ى نوتلبات رفهتت ترا هذه

 0 نكلو . امكذ ماع ف باردا ةجريتسا دقو

 ةمواقم مطتست مل انمدق م ًاتدح ةاكشم ت تناك قتلا 0
 ندم ص ء شرملا اذه ىلوتساف ةمواقملا مامت ىمورلا ش

 سطسغأ ١ ىف غلبو ناقلبلالابج را كرا 7
 تاراصتتالا هذه نع مكرلابو : ( هنردأ ) ةنيدم 1899 ةنس

 دنع ىارامل ةعزملا فاخم ناك لوالا الودي رصيقلا ناف

 كلذلو 8١م8 ةنس يف ةءاتكللاو ةياردلا نم ينامعلا م(

 ةلودلا نيبو هنبب حلصلا ردو طموح ن1 اسد كلم لاح

 حاصلا رما ىف لعفلاب طسوتو كلذ ايسورب كلم ليقف . ةيلعلا

 0 اراء ارا تنمأ انف يلا نم نيكس <: فو

 ةاجىلع سورا ءاليتسا نمضتتت يهو . ( هنردأ ) ةدهاعم ىلع

 ايرصو نادنغبلاو قالفالا قوح ةنامضو ةبوي_سا عقاوم

 روفسوبلاو لين دردلاىزاغو نءمةيسورلا نةسلارورم هيرحو

 ةلودلا نا اضنأ نمضتتو نييسورلا اياغرلل ةراجتلا ةيرخو

 ا دو نين قام ةنخحا غلبت ةببرح ةمارغ ايسورلل مفدن ةيلعلا
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 اا تح . د داعو هدلاو صا عدصف ريزعلا نطولا

 رص دوتح اهتلخأ ىلا هاللاو مقاوملا ةيواسن رفلا دونملا

 ىف لمعن تناك ثالثلا لودلا نا ءىراقلا ىرب كلو

 اهرضنا بص الب ةلودلا تناكو ةلمل[ ةلودلا مس س0

 ف لوقلاب اهدا ااسنلا كناكو اهديعاتس ىدص 0

 اتنانس قاب[ ايمورلل افادبم نهاظلا ف ناد

 ةفئاط ىنلأ دق (دومت ) ناطاسلا موحرملا نال ليكشتلا
 ةراثكم الا

 عم برملا ىف ةينامثءلا دوملا ترهظأ دّدق كلذ عمو

 ايورواق برك لاح ريحان «تاشلاودماسشلا 0 00

 ند نيم ممظع م ىسورأا ندا لاف . نييسورأا ناضدار ظ

 ةج اتا وضع هم دا واو ) لع لوتسي مل هددع ا

 ءارولا للا عوجرلل رطضاو : الموش ةنيدم دخا مطتسي مو ظ

 قاف ما راسا ربك ناعم رشدلو ا قىربش ف

 نييسورلا رقبقت لوالا اسمنلا ريزو ( خن رثم) ذشتقو نراق



 ها

 لا ا مك دلا فلاسلا رددوا قاما

 خراتو . ةيلعلا ةلودلا نيبو 3 قر نالعال لمعت دمعلا

 ا فرألا اهنالعا لعفلاب تر ١م. ةنس ليربأ ١

 (ثور.) رم ةيسورلا دونجا تزاتجا وام 7“ ىفو

 المخ الا دعا ىف دعتو تتاكة لملا ةلودلا' نا كلش الو

 امل اهءادع تت احا [سورلا لاف 4 ل ع تا

 .ةدعاسع امل اهءادع كرمك اع الع ت نطل ناش

 .هأيم قى افقاو وا كرو رهماو ل قل ”«بنانو ملا

 لدافتسا زالعال ةفاتلا تاع ولادقماو اهيناوم دهب قتلا

 ءافطلاو مميوروثل (اشأ 0 )١, عاضخا نع مرا لاو ملا

 ا 0 اا دفا ل ما اسك رفو فيلا ران

 ا 111 ملأ تورس لاول ةداق تح را رع

 هرظنب «اشاب لع دمت » موحرملا ذئدنع ىأر دقو

 اا 1 ةلودلا نس اهلك ميت هنزلقلا لودلا نإ اصلا

 0 رايات دل اولا ةروثلا مي تما دق رصم ةبر ا

 للا هدودحو: ده ةدوملا (اشاب مهارإ) موحرأأ هنتي ىلا
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 كانك ىف لاق ديقو هبوأسل رفلا ةءرحبلا ةرازو ىلا ةددعنلا

 الع نينا ويلا ىدتعإ قلانثسلا ددع نار س57
 بجعيلف ( ةنيفس نيتس دحاو ربش ىف مل امام اوقرسو

 مك ابح اهدبع نوخو عباجال ابوروأ براح مود ءىراملا

 (نيروان) ةحبذمب مود فرشو مهفرش ايلظاسأ دا وقخطليو

 ةءاسأ َّى ىهانتلاب دادس 5 ةاكلا اده ا وينج ا

 !! عع اضم ممرجاتمو محلاومأو 00 43 رس و اهاباعر.

3 
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 ةضر تالثلا لولا نم سناهعلا ةموك 22 -

 0 و املط لودلا تضفرف (« نيرول 02 ةحدمل ةينلع

 ناشي. يشل ايلاظطم لبقت ناابم تلا طا
 فاطاا اذه ىلع ةلودلا تباجأف اهلالقتسا ناعت ناو نانويلا

 ديت حرابف : ضفرلاو تارك اعنا بيرغلا

 ريدمسد / خيرات دادس أس رفو اتشسورلاو رك ءارقس

 امال ةئسع

 ثالثلالودلا نيب دج اهسفن ةنسلا نمربمسد ٠6 ىفو



 3 ١١ * كك

 نا ىرتلا لاريمالا نم بلط هنا ىزيلكت الا لاريمالاب

 دا نال تادلس

 لارا لع هعالظا نم 14 ناءىراَقلا ىلع لبسي هناو

 لطبلا كلذ ميهارباأ . قداص نيلجرلا ىأ « اشاب مسا ار
 ماع هراصتنا دعب 0 ويلا راود لماع. ىذلا لاثملا ردانل

 كلذ . امد ءايربالل كنس امو ةمحرلاو ةفارلاب نيبملا رصنلا

 را ا نونا نوتجئردك مأ. هدهع مرب>ا ىذلا

 هفرشو همالكو هدهع كلذ ناخو ءادع لقأ هداعت ' ليطاسا

 .راعلاو ةحيضفلا سندب ةيبرغلا ةيندلاو ابوروأ خطا لب
3 
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 8 وللا اصل ل اند, تداكلا لودلا تناك امدبو

 اردغ ليطاسالا رمدتو ميلجال ءايربالا ءامد كفستو

 ةراجحتلا نفسللع نومحم.نوينانويلا ناك ممرصن وممدعاسم

 . لاومالاو مناصملاو رجاتملا نمامفاملك نوقرسيو ةيبوروالا

 هسقت «ىنرىد» ئواسن ر فلا لاريمالا ةَميتْلا هذه دبأ دقو

 تايدعتلاو ةعيظفلا تاقزسلا هده لع كنك ل ككاو



 ا

 روت ردك لاريمالا مييناعب اق مارا
 : ةتج رام لوجو ا ل

 نومهم مهما : هل ىنرايز دنع (/اخا مهاربا) ىل لاق 7

 نالدسب كلر همالكم رتح مو دبعلا ناخ 1 ميهاربا

 ةقيةْلا رهظال كلذ لاخلا ىضتقا اذا هرددوللو نيرا فاحأ

 ةحيضنلا مدحو ءاي ريالا ءامد | لانا ئدلا لسع 6 ِ

 انارالاةنرف نوكك الايفلا اتيشل[ اهو 0

 اداب ارا" نكلال  ليع اهل 0 يذل كلزإت راغبلا

 تا لع ا ىو ٠ هر ةءاشو وها ىداورع كح

 كل هتلقام كال 8 ىلا همك 5 4. 8 3 طلاضلا ةرمضداب

 لاريسألا اعد « نيروأن » ةعقاول مون 0 نا هل لمف

 هل ىتوو ةبزفاكتا تكرم ىلإ, رتلا لارسال اس

 رضع لالقتسالا لع !ىدعاشل ةلثاط غلابم هيلا تمدق ىتاب

 يناب هل لاقو ةيناطلسلا ةرضحلل ةيعلاتلا نمو ةيلعلا ةلودلا ند

 كلارا ةراحبلاو طابضلل كلذ م هلع زراعات نتاخ

 ةاقولا غابت 1وأ ”شغلا اذه نعو كولسلا اذه نع لاَ اذاف



 كني 1 0

 ةحندم د مدع ( نزح دوك

 مزكارم اوظفحيل ىتوحضي ءاررولا نأذ - وانو

 را و ةحندملا دعب داع دعف (اشاب مب فار ربأ) امأ

 | داكرت يذلا ل 0 رع ئراقلا

 هشاهدا مل ظع نعو نيع دعب أر ه0 دوا امهاز

 ظ هير امتار ةيندملا ةاعذ هن ماق ىذلا عي ظفلا لمعلا اذه نم

 ىلع جاجتحالا دشأ (اشاب مر دقو .ةيناسنالاو

 لعام دنع هشاهدداو هجاحتحا دازو ىثحولا لمعلا ع

 (نوتجمردوك ) لاريمالا هيلا ابهج و ناك تلاةلفاسلا نعاطملاب

 ةيكرتلاو ةبرصملا ليطاسالا صد ىذلا ىزيلكت الا اذه نابو

 -اشاب ميهارب نا يدا اسوا ىداو قرطلا لمجال

 ةعقاول سببسملا هناو ةندحلا طورشل ثك انلا دبعلل نئاخلا وه

 (نئروان )

 (لوجو) ويلا ىرحبلا واستر فلا طباضلا دك دقو

 ميهل ربا ) هل ةلاقام لك ىلع امف ىنأو ؛ ناروا » ةحنذم خعرات

 مقتل لطف ةمسرب لع انلع أت ناو  ةحدلل نم. (:امتاب
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 :ئيملا رامز أ امأ . راتفاو دل هفا و( 0 ل
 ىلا مالملا دشأ ماللا اوهجوو ءاضق رش اهلع اوضق دف

 0 مساب تماق ىلا ارتاكتاو ايسورلاو اسنرف تاي

 اسمنلا 0 0 1 دكو . راثخلاو راعلا الاه يدل رنا

 ةيمسنلا منو !! (« ةحدم « ابماب ( نيروان » ةنداح نع لحق

 . ةثداح» اهنا ارتلكنا كلم هسقت مبارلا جروج اهنع لاقو

 « ةموئشم

 هذ رم ردك دنا حلا ا را 1 رحالا جين دقو

 تترطضاف راخ الو هيف قرثال اينقحو هلم او ريعاو

 لسمج ىلع ابتقفاوم مدع نعت نال ةيزياكنالا ةموكلل

 اذه ىلع اهتتفاوم مدع ناعت ل اهنكلو « نوتجيردوك »

 تادنتسملا نمحضتنو ا هنو دحدعل الا ىثحولا ميظفلا لمعلا

 قلاوةيواسن رملا ةيرحبلا ةزازو ىةيفا لا ل ىلا

 لالتتسا نع داتكى « تلوم » ىلا

 ةتفت تناك ارتاكت او ايسورلاو اهل رف تام

 لاريمالا لاق دقو . اهليطاسأ داوق هانأام لك لع لبق نم
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 ''نع هيايغ ةصرف ةيلودلا ليطاسالا داوق زبثاف هروملا ف

 رداتسأو .اهريمدت لع اومجاو ةيناهتلا ةيزضملا ليطاسالا

 011 يذلا ٠ ريكمالا (نويعردوك ) لازيسألا

 ةيسورلاو .ةيواشرفلا لعيطاسالا' ىلع ةماعلا ةداشلا

 كل نيعو ةيلودلا نفسلا دادعتساب 5 3 ةيزيلكت الاو

 تره طلص ركل ةمراللا تاءلتلا قلاو اهاكم ةنيفيس

 كلاريمالا ىعدا ؛ه07 ةنس ربوتكا ١+ موب ىفو . ابكسم

 000 سلا باءارلا نداكرم نا ( نوخحردوك )

 ةعرالا هذه لعجو . ةيزيلكنا ةنيفس نم ايزيلكنا هتراحن

 اهبلع طلسف ةيكرتلاو ةيرصلا ىكارملا ريمدنل اببس ةقاتخلا

 0 اهوا ند ريدا حج ةيلودلا ةدحتلا ل ظاسالا

 00000 ص دديلو نب قو ةحفلا ل طا سلاله
 نأ اناظ اهنع ابيغتم ( اشاب ميهاربا ) لظعالا اهريسمأو لوالا

 ! مدوهعو مهمالك ن ومرتحم ةيوروالا ليطاسالا داوق

 ف 6 ةراح نه ادام نيذلا 5 نوخر ْوْلا ردعو

 ء مس 5 5

 كنان ويلاراصإا دعءدقو . ىرحفال | ةتسل ةريبشلا هك دملا هده



 ت95

 هنآ ماواؤ ةيودلا رماوأ د0 1

 يمال مم ميقات رادع ذ طال داس ل
 افالخ نومحشيو هنانكسو هلاكرحنونقارب اودحأ لب ( اشأب

 نائويلاةمدخق ىقوروأ وأ ىانو طئاض لك ةندملا طورشلا

 ميهاربا ) ةضبق ىف تعقو ىتلا عقاوملاو نئادملا ةمجابم لع

 ةملق ةجابم لع نارشوك دروللا اومجشف هدونجو ( اشاب

 جتحا دقو . طابضلا سم هريغ اومحش 5( قفدالبزإت )

 هدم نا ىأر املو لامجالا هذه ىلع (اشاب ميهاربا )

 او م ةيوروالا ليطاسالا ا 0

 ججرخ( شارتاب ) ةنيدم 0 نع نار 5 دروللا مهعيجشن

 هس ل ضع م م ( نيروان ) ءانيم نم

 نلودطتا كاوا 9 قوف أهم ناك ىلا

 داعف( ني روان ) ىلا ةدوعلاب ( اشاب مهار .1.) ردنا ىرتلكتا الإ

 داود ا هر دب ناك ىتلا ةندملل امارتحا هل طا

 مبسفنأ اهم نوركّذن ال اوناكو ةيبوروالا ليطاسالا
 لغوتو ربلا ىلا لزن (اشاب ميهاربا ) نا ذئدنع ىرجو
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 هلا 1 ةدهاملا هدهادتع دس :ارتتكت ا تديرتحا ذقو

 نيو اهني قافتا دفع: ىلا تلصوتو اينسورللو اهل اسن رف

 00 ىف هللط د. اكن رت د نانوبلا ةدعابلل نيلودلا

 ١85107 ةنس ويلوب 5

 ةريبشلا ( نيروان ) ةعقاول اساس ق امتتالا أذه ناك دقو
 ةرولا ف زاغ( اشان ميهاربا ) نا تاوامل ثالعلا لودلا ناف

 ىك

 تبراقةروثلان او ةفاكنيينان ويلا عضخاو ًانيبم 0

 لا ايهم ةدحلو لك ترش ءامطن الا قايل دخإو ءاهتالا

 لمت لك نع فوقولاب ( امثاب ميهاربا ) رذني نأب اهلوطسأ
 هلاجر مم هب "تدلل ةد وتلا ونيسان ويلا دسم ادع

 اك را لاا ( اجاب ميهاربا ) ضفرف . هارطسات

 ا عيني الدنا لا ريمأ لكل الئاق راذنالا

 هلو والا اسال اوف نم قار اب هنكلو ٠ ةلغلا ةلودلا

 ىلا مهغالب مفرب مدعو هلوطسال برملا رابشال مدادعتسا

 ةتقو ةيده ىلع مبعم قفتاو . ليلملا هدلاو ىلاو ةناتسالا



 ل

 ىنعمو ايكرتل اهتتادص ىنعم مهمت ارتاكتا تناك اذكهو
 :نامع لا كلمل اهصالخا

 10 2 دوم ) ناطلسلا موحرملا تارالك

 انيشؤرلا كااطم كوخ علا رطضا هدص ناس اسف

 ةراخملل 7 نم نيبودنم 0 .:ةيسسانملا ضرفلا] ط©ف

 نو تلد نيد دهام عا لا يبودنم عم

 ريمتاس قا ارضوو ( ركن قنوودسلا عشب

 كا تتيح .هندلا هده مسلي تنمس هاله ماع

 نيزاغوبلا نمرورملاو دوسالا رحبلا ىف ةحالملا قح ايسورلل
 ةلقتسمبرصلا دالب نوكت نأو اهنقس ةلودلا نثتفت نأ نول
 تازايتما ةفات#ح طورش ضعل تادك تير 5

 نادغبلاو قالفالا

 لوبق ىلع ايكرت ل ىذلا نا نيخرؤملا ضعب لوقو
 ديت ؤه اهدنص انسورلاو ارتكت ١ قاعتا ريغ هدعهاملا هذ

 اص يف 0 ناحاذللا مدل ةثامءل يوكل احرص ايسوزأا

 نابوبلا

(4) 



 “ل

 برحلا نارين
 ايسورلا' نم برقتلل ةصرفلا هذه ارتلكنا تزهناف

 ةباتسالا ىلا ث نانويلا دالب.ىلإ رمالا ءىذاب ىف تلسرأو

 نانويلاو ة.دلعلا ةلودلا نيب اًزتلكنا طسوت ضرع اريفس

 00 0 لا هلبق نا دعب هبلط ةلودلا تضفرف

 ناو. رصم لا, (اشاب مهاربا ) لضفب تالاملا ًاوسأ
 انآ جدلا ىلع تادعو ةلودلا نم ارتاكنا تظاتغاف اهزيزع

 ها لا (نوجلاو) كلضرأو الو ملام أصع

 عم قفتيل عروبس رطب ناس ىلا  نويلا ١ امف 000 ارا

 قفتا لعفلابو ةيلعلا ةلودلا ٍدض ةينانويلا ةلئسللا ىل رصيقلا

 الار ل اسوا ذا نتطت نام امينا 'ىعيبأو همم
 ريصت نانويلا دالب ناو نانويلاو ةيلعلا ةلودلا نيب | 0

 ظ املع م.اح ابسفنب رات اهباؤا دو الالتنمل ةاهتسم

 هظرسوتلا نأ ىف حلقت ل امل ارتاكت ا نا بيرغلا نمو

 و دلل طول نأ تدارأ ناتويلاو ةنلملا ةلوقلا نيف

 !ايسنوولان كلذ ىف ةئيمتسلم اهسفت ةيلعلا'ةلوذلا نعامغرلابو
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 كلذ دع اهنع اعيمج اولحرو

 را ف ( يلنف ) ىزيلكن الا خرؤملاب 5 دكر

 .هيرمامانساكرخفو(اكا ديكر دس
 هتطخم انين طومس ىف (اشاب ديكر )!نستكا ادت 0

 (شرشرور ) ريسلاق وف ربظو . ابدأ افرش املع ىرج ىتلا

 ةليسو نوينامعلا كرتب مو . سلا ىف اءآرو برحلا ىف ةماهش
 ماقتنا لقأ اومقتتي لو .اهوتآ الا سارتحالا لئاسو نم
 ننام

 روكا رصيفلا ماع رتمسد 3 ى قوت دقو

 ٌريعيفلا اذه سلجاامو . (لوالا الومت») هذه لون لف

 ةموكحلل لسرأو ايكرتل هءادع نلعأ تح كلملا ةكيرأ ىلع

 ةلجج هيفاهنم ىلطي ارادنا ١855 ةنس سرام 7 ع هيام

 امل كرو برصلا دالبو نادغيلاو قالفالاب ةصتخ تابلط

 هذه لبقت م نا اهنأب اهرذنأو هتابلط لوبقل عيباسأ ةتس ةلبم
 تابتغاو نيتلودلا نإ ةنسابسلا قثالملا تدطقا تالا
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 مهسيرو مدئاقرماوال ىأ ( را رشلا رداق د لاحمالا

 60و ولا وسلا ىلادتكا ( اشاب دش ): كلذ ئأر ايف
 ةقرلاو فطللا ةءاغ ىفاباتك ( نوموج ) ى 0

 ءأب ربالاحاورأ ىلع ةظفاحملل هعسو يف املك لمت هنأ هيف را

 ذاختا ىلع هلمحت مراوب' ةطخ نكلو انيتأب نينطاقلا نييينانويلا

 ريعببلا ناعأ 1 انت لع ءاليتسالل فرحا ةفبرط

 ماتوا نسل قو ويكي هلا انيأ راوث (شرش)

 د 1 ل[ راو ضن صح قف وقوف ةرمادل

 انام هانا ةيواست سكرم دوجو ةصرف اوزمناو

 ملت رمآ ىف ( اشاب ديشر ) نيبو مهني طسوتلا اهنادنموق
 ىواسمنلا طباضلا اده 0 ةيملس ةقي رطب اهعالقو ةئيدلا

 (نيريس) بكرم نادنموق 0 ىد ) ويسملل مهبلط

 دمر )ب راك دجاو للطلا نيخالا اذه ملتساف ةيواسنرفلا

 ا[ لاقح ىايعلا دئاعلا لع نع مايأ يان هدم ا

 هروب ةنس وكوب ه موب نو + عاملا كيف مدعو 0

 ةنيدملا لست طورش ىلع انج يفارق ءاضك نحيا



 4 ع

 ؛شهدناو اريثك حرف طورشلا هذمل (اشاب ديشر) لوب |

 رفاظ 5 عدلا ميظعلا لادتعالا كه ن- تاه د ةناغ ظ

 انماط

 ةنايعلاو ماي شاور ظنا ن اناء دارا نان ولا راو ك1
 طورنشلا هذه اوضفرف ايوروأ ىف مراصنأ اهم مثرت ناك ىتلا .
 اششحوالحر ) اشاب ديشر ) 5 لو : اننا عالق م اوأو ْ

 خد ناكل اهورؤا انا يلا ناضا[ ايد كلذ

 ىضقو ةنذاكلا مهتمابشو نان ويلا راوث ةحاقو ىلع اء اوج انينأ

 قمل فت ا لو ءاضق ر ا مهطابضو مدونج ىلعو مهملغ ظ

 ان لاكس ن ا ءايربالل ةياعر | أملع لي ل هعدلا لمعتساو

 ١ اذا هنأ شر ' نيتبلا ا ) اما ناجحا

 ةئيدملا جاه نمز برقأ ىف قئامهملا شيجلل اهعالقو انيتأ لست

 خمراتب( شرش )'ريسلا لشراق موأم ريغ هلم يف ارخناكو |

 هيف ثرما اهطابضو انيتا زاوثل انالعأ 1ملاب ةهنبس وباه

 ..' هرها اوهلاخ نا! ةيقاعلا ءونس مرذنأو ميلستلا تاوجوب

 |وضفرو» للوالا متتامد قع اوردطلا اون ركلو



 ا

 ةماهشلا ىهتتمنيي ىلبلجلا ىئامنلا دئاقلا اذه مج دف . عراتلا

 هل للا عرشلا ا رم ىلا ةيابنالا ئَبدْمَو ةيناهثلا

 3 قانونا راو .ك ( اقان دنسر.) نشحج راصتتا ناو

 . ةيرشبلا بورالا خيرات يف ةدودعملا تاراصتنالا نا 57

 ةطبق ىفاريسأ مه هسق ( شرشربور ) ريسلا داكدمف
 كأردأ رحال 4اسفنل ىلا ةعزملا دنع هنأ الول نيناعلا

 الا ا هيا

 ميلستلانم صانمال نا نايزيلكت الا نادئاقلا ىأر انو
 نادتم وف 0 نين املا قلنا ىف ابعالقو انت طل

 نيينانويلا نيب طسوتي نأ ةيواسنرفلا ( نوموج ) كَم
 ىلا كلذب بتكو الو باجاف حلصلا رمأ فنيين امْءلاو

 هيلع اهصرع ىلا طورشلا ينامعلا دئاقلا لبقف ( اشاب دّيشر )

 عز ىهو (ذوموج) نك يع نادنموق ( نالبول )ويسملا

 نم لكل ةقلطلا ةيرحلا كرتو ةينانويلا دونملا نم حالسلا

 | ىطلبابف ءاقيلا ودير يذلا ةلماعسو اننتأ نم نفسلادارأ

 ( شرش ) ريسلا لعاملو . متم ىحرملا صوصخلا ىلعو



 دهن 1 د

 نماعرا ود او سالت ورش دوو ( اكل هاربا )

 قو رايدالا اولوو ديد 2 رع بات وعلا نت ل موملع

 تاكد ىلاتلاءويلا يف ىاابسفن هسا نم ليرا 0 موب رخ

 . ةنامدلا هولا ىدنأ ف( ولو م07

 ىلع ينامءلا شيلا ىلوتسا ١8597 ةنس وينو ربش ىو

 : ظن ب اد ةيلاحلا نان ويلا ةينضاع / 0 ةئدم

 موخد 8 لود ايلا ادلع ىرح ىلا ةطخلاب هي ةدض 0-2

 ادحأ اوني لو اوم قفا ةالهأ اوما سا ١

 لَو أف مهئاليتسادنعن املس أ عم نو لو وين أن ل هلهءام فالخب ع

 ىرقلاو نئادملا ىلع ةينانويلا ةروثلا

 ارعدجا نيالا نا نياك اننا سل

 نيدزيلكن الا( شرشربور ) ريملاو( نار وك ) دروللا كلا

 نان وبلا ىلا ايلا اناحاف ماا مهشويج اداوم

 انين ىف رصاخملا ان نيلا سيطر

 ا ايعاب دينشر )ةداش قالا سس ا

 نفارطاع ارك ذهل قام .ةياهشلاو ةرابلا نما



 000 نرش ناد محلا ماو راصملا لاطااعاشاب

 (ىجولوسيم)ىلاهدونجير فاس ( اشاب ميهاربا ) كلذب ؛ معالو

 ورسخ ةقفر رو نم دي دنع تلصو ةءرصلا درعا تاكو

 . ةن.دملاهذهل رصاخلا ل رطل كيل | ددع قروفف اشاي

 ,( ىدايليزاذ) ةعلق ىلع يبا ودعا ؟ مي5. هنش نسران 5:

 الل يي لا ىلا ىف ( نوكلاتأ زز) تطقس هنم7 ىو
 ا ل واو سا نأ ىرتلا ىرصلل شيلا ارق ىأر

 اهناكس نم مياسنلا ريغب تعقو نا اهناو ةلاحال مهدبأ ىف

 ةحاسالاو ةنيدملا ملستب ابله ىلا اوبتكءامدلا اهف هلأ

 ءاقبلا ديرب نم لك اونلعأو امن. جورملا ءاشي نم جورخو
 انعم انما 3 هنأ امف

 - جياخ ىففقووهلوطسأب, ( سيلوايم ) ذئدنع ءاج دقو

 ا ةاايرع ل رنا ىرعلا كوطسالا نكلو (.ساراب)

 نعي ان وبلا لاما لك لع ةعزملا هده ىضقو

 لع موجهلا يجنولوسع نوميقملا نوينان ويلا دارآ دقو

 نككلوو خم ليرا ا ا ف كرا قاما نشيل



 لج ١٠١١م ا

00 

 ل قرح دقو د نوننانويلا لعج دقو

 راصنأ ناكو . ىرقلاو نئادلا بيرخو ملزانمو مهلقاعمو

 ميهاربانا نوعدبو هلكجلاعلا ىلع ن وذك اي وروأ يف نانويلل

 مهضعل ةحفتنلب دقو . نانويلا نئادم برخت ىذلا وه اشاب

 1 حافسلاب كاي ل

 نأ ةلودلا رع أ هنلا:تزردنص كفو انشأ ورنخ 9

 دحر موحراا دعني ثيح ا دتكسالا انا هر ناش

 موحرألا ناكو أهلا فا دددج ددم لاش ( اشاب لع

 هدونجو وه قي وابيلاهلوطسآب كلذك لسرأ ( اشاب ميهاربا )

 انج درا دع كلادخل متهاف . هروملا ىف
 اورذاسو لتاغعم ل لي ا مددع ناكو 2 ا

 ىق ناكو . 1886 ةنس ا م خيرات ةيويتكت لا نم

 لاه ىو وسمو ةنذملارصاخ ( احا يشر

 ةطاخ :تناكو.:زيلا'ةبجن ند نييانوملا نم اباص ظدلا نا

 اشر شح تاو ضاره الا انميات را د
. 



 ب ١٠ 4 لا

 هرظنو ةميظعلا هتمابشد رومشملا ىل لد رأسا كنب نيسح اهلا

 0 رك ا ك1[ تاموحشسالا لئاس في يالا

 ىلع ماي ةثالث الا ضم امو . اهملع ىلوتساو ةيئانويلا ةريزملا

 انا اماوأ (سوايب ( ىلاهأ تف ىح اهلع هتاليتسا

 ىذآلا يعلن ا نودع فورم مهكتي نأ ( اشاب ميهاربا )

 نأ ليلا هعانب هجن تناكو'( انثان مههاربا ) كلذ لبقف

 او املا لوط نم اوس ان ادلل ( تاروإت ) :ناعأ
 ىتلا طورشلا نيمب هيلا ةنيدملا ميلست ما ىف راع جالا

 تاطقسو مهلطإ ردم زبزع نبأ ىضرف ( سولي ) امم تملس

 ال0 ةنشاوبام رش ع4 نييرصال ىدنأ ىف( نروات )

 مهمولقت الثمان يبا ويلان ا( اشاب ميهاربا يارا
 نئادم ةجاهم يف عرش ءازعالا هدونج نمو هنم فوملاب

 ( ىزين ) لع ركذت وعض نودب ىلوتساف اهلقافمو هزولإ

 فتوينانويلا اهكرت تلا ( استيلوبيرت ) غلبو ( انامالك )و
 . اهنم بورح ا يف مهعرست ةدش نم مرئاخذ اهف أ.

 ع (اجلإ مهارإ ) ىلوتسا 18068 ةنس نمويناإب 5 فو
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 زايوةادتمو هنازرج لك منأ دقف ( اش ا ل ربا ) امأ

 قاهلصو ثح ةروملاب (نودوم) 0 ا[

 نشيط ا نيب ذخأ ىح اب رطتسا امو : ؟ي«ه ةنس رار ١

 نورصلا ا دنارسق ةنسلا نم “سوات ؟ه:قو. ترطاو لاح |

 ( سولي ) ةنيدمو ةريبشلا ( نيروأب ) ةنيدم ةرصاحع

 فلا ءازخز الاوزاقملألا رادقم نع ءئراقلا سن

 اوناكدمقةرفظا ةبرصأا دونما حم نويئانويلا هرهظي ناك

 ةفلط لواللاتفلاةحاس نم نورمم برا ىف ءاسن ممونظي

 اناعجش ميمامأ نأ اوفرع مهنم اوبرتقا امل مهنكلو . ةيران
 مهن رختفت نأ رهدلا ىدم لع رصم قح الاناو اراك

 قحنو ذئتقو م ركلاةهنالو لع يح دو راسا 7

 ةندمتلا مالا ملظعأ دونجم ميس خلات نأ. دلي نمام ا

 ناك نيينانويلاو نييرصملا نيب تثدح ةنقاو لك ىفو

 ! عقا ؤملاو دالبلا:نيدلسم لو رمو راذلا لولو نونا ول

 5 اع ءاليتسالا نا ( اشاب ميهاربا ) ىأر دقو

 نيسان( اريك انس )هيو لع مداجسالا اا



 دكر او

 كارالاو نوبرصملا عمتجا 00 ماع 0 1 فو

 لعاب .اشاب ورسم ةماعلا ةدايقلا تحن ( نوردو ) حياخ ىف

 ىوقلا هده عامجأب نانويلا راو هن رحب سيئر ( سلوايم )

 (ىراباك) ةريزجو( سوك ) نيب اهاكراوثلا نفس مة ميظعلا
 ثيحدبرك ةريزج ىلا هلوطسأ ( اشاب ميهاربا ) ذئدنع هجوف
 زرق هلو يرحل هع نر دتكسالا قف اهليعو ناك

 م( د اولا ةرجلا نا كاد نع يرو ةديدع
 ةيضاملاوهتابت سمو مهتايهامب هوبلاط ( سيلوايم ) ةدايق تحن

 ل اذا هنفس نوب الو مرئازج ىلا نودومب 0 ها

 ءالزه عمد أ ف نسل وام راخأ تانولا هده مهطعي

 قاب ىبلأ موا امادخو الاطأ ا ملظب ناك نيذلا موقلا

 ةيرخلا لاجرب ايوروأ ىف نانويلا راصنأ مهم ناك نيذلاو
 : ١ ١! ءامدتلا نيهان ونلا ةئروو :لالغتسالاو

 ةنيدم ىلا تاهذلا ىلا (سيلوانم ) دئدنغ رطضاف

 ارا ةمركس اكس ةيدلا هذه تاك دقو . ( ليدز



 نكد 0 ١٠١

 ةريخ نم ىرصم يدنج فال ١ ةينامث نمو ةميظع ةيبرحن
 نيتلماك نيس ةريخد ل .لوطسالا 2 ناكو 9 لاحرلا

 كس واي ردتكسإلا سكاكر هلا دوت | د

 ناك نيذلا ابلهأ ثرهقو ايي ني و9 هرب زج

 ىلوتسا ليلظب كلذ دعبو . باسلاو بهلا نم شيعب م ملغأ

 اياهأ ىأ ليلا «:اواتسيا» قعاشا ورحل قرا لاريمالا

 نع معلا زحعلام مئاظفلا نم امل ةلودلا عاضخا لبق نم

 مدعل نس واتم له نم روق أولتق مهما يح هةهفصو

 م1 و ل
 نيدرلا تيقوال نده كارتالاو ةورفلا حلا

 اورو روشلاو كولا اوزوأ ىف نانولا راصلا دا 0

 ندلبلا نذه ىف نيينامءلا لوخد نع تايرتفااو سذاكالا

 نيملسملا نيب عمي فالخ لك يف ركذت ىتلا اهسفن تارابعلا

 : تداولاو



 فق

 ابوروأيف نأ اال ا تازصأ تحرا ىتح مدالب لك لع

 حافسلاب ( اشاب ميهاربا ) موجرملا رصم لطب اومسو مدض

 هتمأو هتلود وحن هيلع بجاولاب ماق لجر نم مهظينل اراهظا

 . هتامو

 بلعأ ناك ةينامعلا 5 رحبلا نا قيس امذ انمدق دقو

 نضصوصللا باد مطق لعةرداق ريغ تناكونييئانويلا نم املا<

 ( دومت) ناطلسلا موحرملا بلط ايلف اهدحو ليبخرالا نم

 دمح) موحرألا ا هئفسو هلاجر هدع نأ رصم ٌرزع نم

 , نهر ألا هانم ىلإ ةمعفلا صنم للطاسأ لاسذات ( اشابّلغ

 اذه انتا ارو , ةيرسكسالا.ق رخاولا تدمتساف

 هل رب ملامم رحبلا ىف اموقو.رصم لالج ربظم :رهازلا ءانيملا

 ا ب كاد ن0 دقتملا ىازلا ناكو تاشقما انحيلاوط

 ملال ل راب ع قام ذرى وزد وذ
 ربشأ ةثنس ماه لبق ةيلملاةلودلل ةعضاخ اهديعتو نانويلادالب

 بعت طنب ىيواةعف ةيازاااهيا هجم رصم تعأدقو

 اكلم نيتتسو» ثالث نم اًيكرص ىبرضملا لوطسالا ناكو



 فقد 8 هاك

 ( اثاب يهاربا ) موحرللا

 رب يلا دنابلا و لوخدلل نييرصملا بهات ءانثأ قو

 0 2 عر وبس رطب ناس ىف شقانتت ةيبوروالا لودلا تناك

 حاجن مدع ىلع لمعت تناك ارتاكنا كلوب ةياتولا سرا

 هيلع رقااج ةياخو ١ ليعلا ىف ةمات هي رج ان توك سس

 ىلاعلا بابلا نم باطت ةيوروالا لودلا نا وه زعؤلا اذه

 .انرادا ف لااقتسالاو ةيرال نم اعيش نانا كي ١

 نيينان ويلا هال هناب بلطلا اذهىلع ىلاعلا بالا باجادقو

 لخادت املطم لبي ال هناو مهعوضخ مامت دعب الا اديدج اًمح

 هاناغر نييو هني لودلا"لكوأ ةيدردا د1

 دنع د

 لامعالا نم نانويلا دالب ىف اونأ دقف نوررصلا امأ
 ونا لك ىف هب رختفت نا رص قحن امو زمراتلا مهل هدلختام

 ابلجأو مدل ربك أ ةيلعلا ةلودلا اومدخ مناف . نامز لك

 لامجالا ف رشأب موق ىبرتو لعت اذاىرصلا نا ىلع اونهربو
 اولوتساو ةعزهرش نيينان ويلا نوررصلا مزه دّتف .اهمظعأو
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 000 دا ى ارناف ايساش ليثس ف ايمادختباو

 اند دلك [لافولا م يدب اورهاظت من ايكو 0

 زيلكتالل راصو ايناطيرب ىلا مراظنأ نوينان ويلا لوح ىتح

 1 رنا ل ارك هرب . ناةونلا لوألا ذوفلا

 ارتلكتا ويلام رخأت, 1و مهترصنو نانويلا ةدعاسمل ةديدعلا

 تراصف . ةيوروثلازان وبلا 1ك ةلئاط غلابم فل نع

 8 لوا ةاعلا ةلودلل ةودع 5 كلذ يا

 نادل

 ةينانويلا رئازملا ؟ اح راص ١م ماع لئاوأ ىفو
 دا إ راود نا اد لع لماع ناك ىنلا 0

 3 نوم . ات مهكرتيو مدعأ سلو مهم ك2 ءاغلاو ةواسقلا هياغب

 . ةيلعلا ةلودلا دص 0

 ا ت1 ا ا( طالا نا ةلودلا تار امو

 0 يللا اا < تعدم ةزوتلا ناو نانولا

 باطلا ٍباَأف لاجرلاب اهدعينارصنم زيزع ( شاب ىلع دم )
 01 و دش ع لاا ولع اوارج قيس ليسوا



 ل هر طف

 نئكدنع كزرتف . اهديعوو امددهم ةقئاخريغ ةمابشلاو فرشلا

 نيب ةنيلن نطقغام قيلعاو هات ال! اسوا

 كلذ اسمنلا تأر اهف نيتلودلا نيب ةيسايسلا قئالعلا عاطقنا

 ف رمان عجتنتا ىت علا ةميخولا ىقاوعلاو ةلئاحملا ميئانتلا تفاخ

 ايسورلا ةمواتم ىلع ارتاكنا عم تقفتاو ايسورلاو اي 6

 ةلودلا نيب ترحلا منم لع 1 5 اضاوغإ ةضراعمو

 ا ردا ةدازرو كنرتكم لئاسولا لوب امبو ةيلعلا

 لطسوتلاب هذعتو هناعوزشم ضراعت رصيقلا ىلا انف ةرازو

 لبقف . ايسورا ةيضرت لاوتل ىلاعلا بابلا ىدل اسمنلا عم

 لعنلابو . امبحن اصأ عاطأو ارتلكتاو اسمنلا طسوت رصيقلا

 ايسورلا نبب برملا منم ىلا ارتلكتاو اسمنلا ةبساس لصوت

 | كرو

 عش اينما مم اة طمس نأ ءىفراعلا نيسحل 2

 ارتاكتا هءدصقت تناك ايسورلاو ةيلعلا ةلودلا:نيب برألا

 اوأر امل زياكت الا نا ةقيقحلا ل. !متدعاسم وأ ايكرت ةمدخ
 ةيوشملاا اتجاه تح نانورلا داليا دس كت انوا

(0 



 لا دع لسرأ ٠ ءامدللا كاقستو ءايرالا مذ اهيا لا
 ةناتسالاب هريفس د.ىلع ةيلعلاةلودلل اراذنا ( ردنكسا ) رصيقلا
 هيف ءاح(فووجورتس) ويسلا

 اذا لءاضت : نأ لع ةيحيسملا ربح ىلاعلا ثانلا نا. »

 هو همز هدانأ لا كازح ريغت ظنت 0 عيطتسل كن

 د يلا نسل مولا تاناهإلا هديا ىطرتو
 ادد تالت دع رك دن ىدلتا ةلودلا نم ربما

 ديعولاو ديدهتلا

 0 1 يدر دألا لودلا ىلإ" اكيرأ هيف تقول قو

 ىونت تلا 0 تارك ١ هلافرم

 كلورنلا و ينس ىلا نو بداعل تتفاف اذا اهع ل

 ةلودلا ميس ادم كا م ةروصلا ىأ لغو . ةيلعلا

 ةباغب ايسورلا راذنا ىلع تباجأ دقف ةيلملا ةلودلا امأ



 د

 اذا بام ةرخلاب لع ةناتسالا رداتف هد سا 7
 الع تمحه ليخرالا ةرخالا تلصو الو رخل

 امرسأ ىتح بناج لك نه اهتقياضو ةينانويلا نفسلا ضعل
 ةراحبلا ىأر املو + تاريمخلاو لاومالا نم اهءام 0

 ةنئيفسلا باكر نبب هتلئاعو م خيش نان وننانونلا

 ا كان اع كاوفماما |نهوحذو هيانب لعاوضبق

 عتيمامأ هدحو راص تح هنم دبشم لع ةنيفسلاب نم 0

 مدعو هكا نيملسملا هحصل لع هل ءازج ةلتق رش هولتكف

 نان وبلا ى نك ءايرنالا ىلع ءادتعالا
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 !توزرلا فاس ا نان ولا 'ادم تح دقو

 ةموك مل |لاج ولاه الان وصرخ ندا كا رد سس مام

 درطو بيلصلا رالف نم ماقتن الا رصيَلا نم اوبلطي نأ ىلع
 نيبنانويلاذاممو . ةيحيسملا نائويلا دالب نمنيملسملا كارتالا

 راصلا نا 1 مئاظغلا وأو نيملسلا ىلع اودتعا نيذلا م

 ةلودلا 0 ال, وعو ءاكد .ضرالا اوالماو رواق لا



 وعدم لاومالا عمج نولمع لاجر لع دصقلا ءوسو

 « كلذ دّمسيل انه نآنالا نوكي نا بج هناو ةيناسنالا

 جاهأو ةفلتخم تاهج ىف لئاسولا هذه تلمعتسا دقو
 ىوعدب اما ةينانويلا دالسلا ف نييحيتسللا:لك نانويلا راب

 تارادنالاو تاديدهلاب اماو نيدلا

 ريك الا ميه نوينانؤيلا ليمج دقف ليبخرالا:ف امأ

 ك6 بمبلاو ىلسلاو لتتلاو ةصوصللاو ةقرسلا

 امسح يف ناويلا ءاذ 00 نريثكلا تمدختسا ةيلعلاةلودلا

 - ممتانايد فالتخا ىلع اهاباعر لكب اهنقثك مه اهنم ةقث

 ١ ةينامهنلا ةيرحبلا كرت ةينانويلا ةروثلا تءاق ايلف ..مبسانجأو

 . مف نع ةيلعلا ةلودلا كلذ قاعف اهب نيفظوملا نيينانويلا أ

 اهسفن نانويلا دالب ىف دعب اهنعش م ليبخرالا ىف ةروثلا

 ا 6 ردصأ مداسالا يش نأ قيشلامف انمدق دقو
 ىلع ءانتعالا معو ةتكسلاب نيملسملا هيف حصل ةباسدا

 تناك ءالؤه نم هنافاكم نا انلقو نيينانويلا نم ءايربالا

 هبصنم نم هلزع ( دوم ) ناطاسلا موحرملا نا كلذو . لتقتلا



0 
 اولعحو ير ف ىر ملا 0 صعب ردا دقو

 ءام |او 00 | ةفشأو لثاسولا قد كاوا عمج مهباغ

 ا نيمنهملا نيينانو هلا سوفت ِف بعرأاو 52

 نينانولاوح يللا ةلودلاا اون نعةفاتساتاغاش لا |

 ا :م ةرجاهللا ىلا اباك ةينان ويلا تالئاعلات رطضا ىتح

 الاومأ اوعجج مهنا ةرجابملا هذه نم ىرتيحلا ءاضعأ دافتساف

 ةلودلا َِط ةرحابلا هده با. كل 0 اً ة

 ! 1 نييدنان وبلا املماعم ءووسو ةيلعلا

 0 ثثعب أسارف لاحر 0 نأ كلذ ع انتو

 :هف ءاج نيلتا كاذ' ةيوانن رمل[ ةرحبلا وو لإ

 عجل ع نودع ناجكر هيب علل ءاممأ لك ىف عا دقو »

 رطاوخلل ةحعزأل م ةئندلا طئاسولا لكب لاومالا

 ا حاولا ذآ نافذا ىلع ىف . كارثالا الو نأش

 قو اان 0 ويلا تالئاعلا 1 ليسهر الا ءانم دق

 مالا: ين لوطي دقو + رخئاولا هده لك نمسا 0

 مرشلا .اهسلع ىلا نئاسولا لك داس عرش نأ تدر ١
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 دب ممل نيذلا نيينانويلا باّمع نيبلاط ىلاهالا تاهو اد

 نيملسملا صلو مالسالا خيش دي دنع ماعف ؟ ىزرشلا ةمج ق

 '00نحم أماقتا ءايربالا ع ءادمعالا م لادعالاو ةنكسلاب

 ظ خيش اوافاك نيينانويلا نأ ءىراقلا ىريسو) نيكف الا

 اص ىف هئادن دعب هتلئاعو وه هولتق نأب اذه مالسالا

 ) ممم ءأب راالا

3 0 0 2000 | 17 

 : ا َّى 0 نيذلا 0 1 ءان 0 1 مق هنشملا

 مهنمو نييئانويلا نم نيريثكلا ةنادا قيقحتلا ناباف

 " ىف اهلمعتساف ىمظع ةقث هب ناطلسلل ناك ىذلا ( ىزوروم )

 قريرطبلاو . ةينامعلا ةسايسلا رارسأ ىرتيحلا ءاضعأ غيلبت

 نجر ةع حلا اب قاس رسذ ( سوير ويرج
 لاو ن هدليفللا

 |0000 ل اعلا ع دف اني: ى اما

 نيبلينلا نوم ادحأ اومرب ملو ةميظع ة يا ااسأف



 ب ه#ها؛١

 قلع ويصي هنو :(انيوير) 0020
 «اننا ةوكو هال تناك امرنا قي وأ قرش بناك

 ةيميملا ان املأ مادلا فصل ا 0 ميظعو

 ءئراعلا نك ل لوبن االع ل ط امل مساال نقلا 7 ما

 0 فالا ةيناك ( ازييلومبرب )يف اوحنذ نيينانويلانا ا

 ا اف دكا متادملا ناو ءاسنلا نم كالذ قوفو لاجرلا

 أهدعل نم 5 ءاوحلا ريعاو 50 كي ىد تالماكمايأ

 00 أ 0 6 ا 2.
 أمتنم رابخلا مهتتملا ننء ءاحو لان ويلا دالب لك تبيح ابدا

 ءامدلل ني || نيمر ا نمملا الخلا ٠ نك ءاديرشلا ءايرب الل

 ضرغلا عامعأ ن نم الا ايوروأ تاك أ بتكد قو

 ب 0 قدتسا 61 هوعصوو عئاظفلا 526 لع صعتلاو

 دا كدرسدف ١ 0 كا انف ( 0 ااكلا

 (تاويلا تال هاتك يف - هنيعل
 رع د ران“ قف رظنم هلداعيال مادملا هده رظنم نأ »

 « هيدم لوط قالو هتعاظف قال

 نيدغ ابا هال مئاظنلا هذه تثدحأ دقو



 بح هب. تح

 29 قافرتاو هدفت را عال اقرعم

 و4101 ةنس نيل ١١ يف نانويلا راوث ىلوتسا دقو

 2 مام مئاظفلا نم مايقاوتاو ةريبغلا ( هو

 6-5 0 و نيع

 ا كةونرالا سلا عن 0

 هممت را

 ىرجت اهلا ىدنأ نمت ورمملا ذر ىتلا تانبلا تناكو

 كلذ عمو . صاص)ا رثآ اهداسجأ ىلعو رحبلا ءىطاش وحن
 لامطالا نهرثكا لمح ءاسنلاتناكو . لتقتو ىمرت تناك

 نادل او نرصدام نودحلا قزميف عارذلا ىلع

 تال 00 تناك ورع رسل وخلا ىلإ ابسفت

 نيذلالافطالا ضعن سشوور تمشه دقو . لتفتو صاصزأاب

 اتانب راحبلا قيمت فذزوينانويلا قلأو . يا نم اوفطتخا

 مهم اكر معلا نم ةسماملا وأ ةعبارلا مهلغأ زواجتي ل الافطأو

 « بالكلا موك نم عطق

 00 2 نأ ندا وارث لوتشسا اريش ريوتك ١١8 قو



 دك

 نم ميشا و صاصرأا تاللئاعلا هاه ترص و انوا

 نييانويلاددهىذلا « روفن و ىذ » ويسلا لضفب الا ميما

 انطاخع ةنيفس ىف ةهلئا هده ندوح ولا كارلا ل

 الا هب ىتأيال مهلاجرو مم هولمتام نأب نيينانويلا طابض

 4 راحبلا صوصل

 ا نا ىلع قاع عدنأ دبشن هدحو رب رعتلا ادهو

 ةعينشلا بيذاك الا هلك ملاعلا ىلع اوءذك ابوروأ ىف نانويلا

 لانو ويلا دالب ف ه ترح ىتلا ةومذلا مئاظفلاو ا ناو

 نيملسملا دص و اولا هلا 8

 اياندلا 00 مامأ | لي فهعبيل فوسليفلا 2

 اوناك اهناتكو اناوروأ ارد نأ 500 مار دانا

 الو ءابر ,الا مد ال ميحاورأ ا موعل فور متل

 ءارشتم رظتني كك ليك 2 ارملا ىلا اللا موس قل هك

 طاش ةينع تنك بلا موقلا ءالؤه نم اهماتكو ابور 1

 تأ,ءىراقلا ما رفام اهناتك ل ضانأ نم صمد 0

02 

 اذ وحول اودر نا فلاسلا اهدحم نانويلا عورأ اوديعي



 مر كام 00 عاونأب ؛ نوحاستممهونيبناتوبلا

 هب مفادب ئدلا" كول | عافدو م ىرحم يتلا هبومدلا

 افطأو مهئاسن نع قربا

 0 (طاه) ىوام ثلا لا رم وكلا دتك دقو

 (انزانوم) لا نيم ان وبلا( لوجم نع أريرمس ١66١ ماع

 ا

 فتكي ل يتانوي ةئامتالث ايزابعوم ةعلق ىف دجو دقو د
 مهتوخاك مولماع لب ىنسملاب مهتاماعع راصحلا مايأ كارثالا

 مارتحالا لك مهسئانكاومرتحاو ل 1

 ةلباملا هذه ىسفنب كارتالا اولماعن مل هرولاؤ ناني نكلو

 ى اهعظفاو مج يقلا عنب و لب :ةندلا | ردا اي د

 كار الا داس

 0 0ك لادا 2 ارانر ادعم نوردسلا اما

 عع ا ديعتلا ةيداتسالا تدائاعلا ضرالا يلع تدجوو

 ىلاوحو .راجحالا لعةمان ىهو شطعلاو عولا نمتوملا عازز
 ع 1 7 5

 دارا دقف هلك كلذ نع مكترلاو 5 ىلتملا ثثحتدجوةرزألا



 فبصعل ةدش نع م رلاب ءاج دف ( قرشلا ةطخم ) ىمسملا

 مرتحم ناسنا لك اهنم لجخم قئاّمحم نيملسملا دض فاؤلا

 اببحو ةيناسنالا

 تاءارطضالاو تاروثلل اعبنم انمدقاك ةروملاتناكالو

 را ابلهأ م واعف (ايزانوم) هن بتم كوم انوبلا رصاح

 دوش ناكو . كة ةاجذلا لك اودقف حدا
 عادخلا لمعتساف ( تاليسيا سوبرتعد) دثتقو نيينانويلا

 ميك المأ مرتحم هنأب ابلهأ نلعأو ةنبدملا هذه ىلع ءاليتسالل
 هندملا اد اذا مسبح 51 ءىش : 15 لك م اواو

 لهأ قدصف . كلذ اودار 1 اذا[ ,:هليحرلا لإ اع ا هاو

 ةجلس هو ةعلملا املس 10 د ابطا ا ملك ذقمل || هن : تلاها اه

 مما وه هب اوماق ءىب *لزباو ةيسلا كا

 او 0 اوكتهلب ادهعالو الوق مبسئرل اومرتحم

 لاجرلا ليف لانصالاو ءاسنلا امو 0

 حال 0 0 لمت 5 ءىراملا لع نابحفلل هناو

 5 مث نم ةهعام مييلع مجم مييمحل ة ةوق 0 م دباب



 ةبلاطلاو مالسالا نم ماقتنالا مسأب اهماع قفاوو تأ ككاو

 ومن ان ملا "نه ءا لا ادد ىرتملا هيج تناك دقو

 مكي هديه 0 دقو كا اهودعاس ١ نأ لتملا

 مآ تيرا ةيماطلا ءانعأ عم نمرالا راوث ةيعج اهسف

 2 ىمان) ةنادم ءاحامل را ) 0-0-5 ( نالصحو

 ضبعلا قلاف ) سأب ردنالوب) همساةورّثلامظءىلاو 0
 ع 3 ع 1 1 :

 رتل لاوما 0 ةركك الاوما 6-50 هيأ ىوعدد هلع

 ّ اليست مدعيل هع تلا ةمهلا هذه نال حرلا كردأف

 هناجي هلعف ىف ناكو كلذ لعفق لاملا نم اعيش

 ف ( ىماي) قى ثترح نا مئاظنلا هده ةسادحلا دقو

 الا نا 1 اديب احرق نانائيلا دال كك

 00 ا ا تت ب3 إ ن.دلاو هير بأن ملا 2ذو 3 5
 اللا يحل لتكشلا نفي ى ناننالا دج دقو

 3 ارأاو ةفلتخحلا ممادللا هددش ىلع ةليوط الوصف نان ومال



 مجهو 3 تبوادلا ىلع انامور نم ءانيم وهو (زاالاج)

 ىف نماولتقو او ءاسو اوين ثيح نيديدعلا هلاجرب اهتعلق لع

 عاشأ دقو 0 0 ءامدلا انك و لك هنيدلا

 اد لف واف | ملاعلا عامصا لك ىف كتدنع نا

 اريبكأ راصتت | دعي دونج هب دجوي داكي ال ىذلا ريغصلا ءانيملا

 ىرتيملا ءاضعأ كلذك اهو . امظع المعو ةيناملا ةلودلا ىلع

 نيسمخ نم ان وكم ناكو ابسرح ىلع اولاتحاو ( ىساب ) ةنيدع

 راد طقو ةروثلا 0 كرف لاه نا مومفأ دا

 دطوت مهقدانبو ييحلحأ 0 مهنكتلو كارتالا

 رتغاف مالسلاو ةنكسلا ىلا و سال [تضاعو اة دلل ىف

 رئاخذلاو حالسلا نم درجتلاب دونملا سعأو مهلط باجأف

 بهلا ءاول اورشن ناب لمعلا اذه نوينانويلا لباتف . ةدركلا

 اولتمف نيملسملاب كتفلا ةبار اوعفرو ةنيدملا ف ىلسلاو

 الو . لافطالاو ءاسنلاو لاجرلا نيب زيبمت الب مهنم ريثكلا

 مئاظفلا هده نسحتسا ىرتسلا ةيعمج معز 8 دايس ) عاطل



 قرح الا هتظرو نم ًاجرخم هل دج مل : نانا م

 ةنيصحةعلق اف ىنب ناك ةريزجىلا ءاجتلالاو «انيناي » ةنيدم

 هلاومأو هرئاخذ لك اهيف عج
 انا ديشرود ,هدض قاهعلا نشيملا دوه ناك دقو

 01 لا نرخ لا لإ هككجلو هنرابعإ نصف هزؤلا كاح

 اليهس هسفنل اشاب ىلع دجب مل املودرمتلا اذه اهيلاتجتلمناك

 ل ل ا ىذلا اهل يفرون هسن را ع

 187؟ةنسراربف لئاوأ فو هءايضعو هدرع لع هل ابامع هلتعب

 0 اذان مأع ناك نرش هاب الا لا هسأرب لفنرا

 نئاخ لكلو ةلودلل ودع

 انبناي ىلاو اشاب ىلع نايصع ةصرف نوينانويلا زمنا دق
 ”رر واو نال ىلا ءاعا كي نوي هنوطش اوذشلاو

 نم قاكلا ددعلا نم اهولخل تابارطضالاو تاروثلا عبنم

 ئعدب نم لخد ١+١8 ماع سرام ه ىفو . ةينامعلا دونجا
 ءاتيف ىف ايطؤرلا ف ةيدنجلا لمت ىنانو وهو (ايفاراك)



- 

 ىلع نوءجشي زياكن الا ناب دشتقو ةلودلا تملع دقو

 03 لع تعءقوو ةيلعلا ةلودلا دض نايصعلا ءاول عفر لع انشا

 اناخ ليطعاو نم اظرف داماق نس اير عم ا

 هراتتءاب نام انكم اروشنمما دال ا ةلملاو ةلودلل

 ٠ امس بف ةلوذلا لع احراخ

 قرف ىف ةناتسالا ىلا روططلا ةلودلا رغا دس

 ىف مايقلاو اهتاداعم ىلع ممصو اهرمأ فلافن اموب نيسدرأ

 مهم الحلم ل الف هيلا نيملسملا 0 ىف دمج راصو . ابهجو
 لإ لاو مالسالا ند 5 ار احراخو ا ه9 د أعيمج

 عودا ِهَدَلَو 0 دص ممر رصنآسل و مهم برق > راصو نيينانو ملا

 خعراتب محلأس دولا اذهب عافتنالا دارأ ب 0 ناو

 ل كدصوهرصتب شح نو ١م 0 وبام 8

 حمادملا عامسو لاومالا دج نرفرس اوك ىذا 0

 مهسفنأ نم نوفرعي اوناك ةيغاطلا اذه نم لاوقالا 2
 ىداعلل اوييجب م لآ ا>رلاو هحاشأ ا ميدعت ن ع ناو ا يما

 5 قح نوتماصمو معد ابل ل ١ ءادب هل أول ا الط



 ب بع

3 
0 

 ىلاو (اشا ىلع ) مايق ةصرف نوي ايوبلا زرنا دقو

 ىف ناجيملاو تانارطضالا ثادحال ةيلءلا ةلودلا دض هينأي

 ةلودلا صعو اشايلا اذه ىلع دقق : نانويلا دالب. ءاحنأ لك

 ةيعرشلا ةطاسلا تحن نم جورملاو لالقتسالا دارأو ةيلعلا

 - ةيامعلا ةلودلا دض هيلا نينابويلا ةلاهسال "لماع راض

 نم 0 ةكسرملا هقااحلاو ةديدنشلا هعالجا نك

 هقامتو نيينانويلل هقلع نع مغئرلاب هئادعأ

 رد ١ اغا لعاينإ نأ ةلودلا لع هايصع تو

 كي دسم فداخ ةنيو هل عقو هيلا نيبرقملا ل واو ا

 اد نإ تح تاتسالا لا اها نعاشا تورزه ىلا ىدأ
 هوو نجلا ادهناصأ ةلودلا اجر خلبأ و ناطانلانب را

 الانا اك اه نك ىذلا هما لدغ ةلودلا تررقف: هاا

 نيينابلالا نم هعابتا دحأ لسرأو كلذ" نم اشا. لع ظاتفاف
 ىابلالا اذه هلتق لعفلابو . اشأب ليعامسا لتقل ةناتسالا ىلا

 ةالصلل هباهذ دنع



 عضل لودلا لدخال الولوا راهيلا ضصوخلا 3 للا

 ا انوروأ 0 وحن ليما اذارتعاو . ماعلا اده 00 نوينانولا

 مالا هذه ةراجن ىلع نودتعي نودابويلا صوصللا لازال

 « ايف

 ةاواسل ملا لطانتالا لازما( يالا

 و ,؟.ةه:س ث راموس 2 را نم طسوللا ضب الا رلا

 : هب رعلأم

 نم ايويلا ةووذ صتخلام 00 نأشب ا ور 1 الا

 ةداع نم,نسإو ةيمسرا تادييسلا نصه ده 00

 تالسارمالاّت سل ةينانويلا ريراقتلاو. اهورشنب نا كارئالا

 (وفروك ) و ( تناز ) ىلع رمتو رومالا اف مسحة يصوصخ

 تارلالا سيراو ءرداول ىف دارس سل 7

 الو . ةيذاك ناولا نايحالا كلغأ ىايبكلو هيلا اا

 اذه نكلو . ماعلا راكفأ ىلع ريئأتلا مزاللا وه اذه نا كش

 رومالا مامز نودوُقي نيذلا ركفا ةوانال ١

0 



 ل ١,/ ا

 لآ زر للا اد نب رئاثلا ةرصتلناتويلادالب ىلا اورفاس اوناك

 نأ اى هولاسب طسونأ 1 ا ضيبالا رحبلا ةواسن رفل || هي رحبلا

 هقيفحلا نع ءيراقلل جرت هضِيرعلا هدهو . اسن رف ىلا مدرب

 اوفصو دقو » : اهف ءاج دقو نانويلا راصنأ سيذاك أ نعو
 اك رد ناطلاو ناعما ان ف 010 لب نينو
 اا لااا واق ادمو مناخ نالوالا معانا

 يف نولاز .الاسانأو مار اعد ا
 نك حلاو ةلايللا تاي

 نع هناك دماق ( لوجو. ) نادنموالا .بتك دقو

 : هبيرعل أم ١8097 ةئس ريمسند ١ ا نانوياا ةرون

 "لا دع انا اك 1 نمااف ىرقلا تحيدقو
 ادا رق ع الو البف ىداسا ريق مو ( ةينانويلا )

 مو داحتالاو ةعاجشلاو ةينطولا نع ةدرجم ىهف . ةيرجتلا

 00 تل دق نورك نأ ابن اسؤر نم ضئر لك
 000 ءاضعأ فلغأو لا وبلا دان“ قياهرش

 مو
 منهلاب عيا ن م لوفو رعم كك رافال دعا لو رمتج



 مك

 «كتتا نم نافرملاو هيا ل لطفي

 لع لنا نيناوبلا راض تلا نام رعلا ل

 ىلع . اهاهأو نانويلا دالب لهما مامت نولهجت اوناك مبلك
 دالبلا هذبه ةرابزا دوفولا ضعب اواسرأ اوناكول مهنأ
 مهنأ اوكردأ واكل اهاهأ ةقيقحو اهقيَمح ىلع فوقولاو

 هل ةقيقح ال لح ةديعبلا ملام ناو ابيك أطخ نوئطخ

 دوجو هل نوكي نأ ليحتسوو

 ةيلعلا ةلودلا نيسوروالا كك 6-5 كي

 اوحضفو اهف ءارسال ىتلا ةَقيَمْلا ندمتلا ملاعلل اورهظأو

 ءالؤه ةمدقم ىفو . مراصنأ لجخ ىتح نيينانويلا لاأ

 عضو دقف ىواسنرفلا ( رتيلدبرفلا ) ءالضفلا باتكلا
 ةةيدعر وما نع ءاطغلا هيف تك نانوبلا لالتتسا لك ااتك

 زيشتو عزاتا مامأ اهمام نم مفرتو ةيلعلا ةلودلا فرشت

 ةمجا نانويلا راصنأ بيذاك ١

 ةرصنب اهذروأ ىااةديدسلا ةمسولا تا

 جيب وبن رتلا نم ةعاج اهو ةضيررع رك دلا تناسلا 00
1 



 ف 1// كك

 0 مهتدتفأ يف ةديقع الو محل نيدال نيذلا كلا

 | مالسالا ىلا نوهجوبو ىجيسملا نيدلا مساب نيييانويلا

 مأسلادأو ٠ تابَسلا

 قم نيلوالا ميثاب اك مهوبسح نيينانويلا 3 0

 باد لاو فراعلا سومش تغز مهلالقتساو مم رح اولا

 هك رار اا داو مدالب نم ةفسافلاو

 اده نيلمؤم نيينانويلل نورصتتي اوناك نيذلاو . نافرعلاو

 مهضغل مهلمح نيماسملا دض نيدلا ىف نيبصعتم اما اوناك لمالا

 نهرب دعاف . ةينلا ىميلس اوناك و اليك دابباف دامتعا ىلع

 نيينانويلا نيبو مهدي نا ىلع مهلالقت_سا دعب نوينانويلا

 انحف ردوا ديس انوي ءامدقلا

 1 قورشلورظتني اوناكنذلاكئاوأ نا بير الو

 3 ربحا نول ا عا نع ةلاملا ةفيسلماو ةكطل

 كيلا ى مهئطخ نم شاهدنالا ىهنم اوشهدناو الب وط

 ةينسلا ةنطلسلا ىلع قح ريف مهئادتعاو ريبكلا أطملا اذه

 ىف ةفقاولاو نائويلا قرتل ةعئاملا اها اهنع نولوهي اوناك ىتلا



 ىنانون ناملربك مهل

#0 

 دض ةروثلاب نيينانويلا مايق ربخ ابوروأ ىف رشتتا امو

 ءازمشلاو تاتكللا نم نوريثكللا رهاظ حلل ل1

 زهاج نم لوأو . نيململا دض مهروثل راصتنالاو مديضعتي
 (وريإ) دروللا وه م مهلالفتسابءادنلاب و نيينان ويلل راصتت الاب

 256 رغ شاعو هدالب نمرجاه دقف . ىزيلكت الا رعاشلا

 لانوبلا ءانبأ | ةدعاسع اقروا ئدانيو فلاسلا نان ويلا دحم

 ذالل كلغأ ىف هراعشاو هتاناتك ترا ادد مهرضنو

 اياباتكو ان رق ءاردش ني رثكلا هيج ىلع ىرجف اورد

 توتتاو ١ . ريهش'' رعاشلا ( وجوه روتكيف ) مهمدقم فو

 كا نينانو لا: ةدعاسمل ارتلكت او أسن ف

 نمو أب وأ يفدلب ل5 نم نوعوطتلا رفاسو. لاجرلاو

 باج لك
 فراعم مدل ايورؤأ دالب ىف امك ةكرلطا تست كو

 ا يحيسلا نيدلا مسابو ةمدقلا اهرا لاو نان لل



 لاعتشا نع جتني ىذلا رطحلا رادقم لوالا ردنكسا رصيقلل

 ةروثلا هدا نا هل كيم نان ويلا دالب ىف ةروثلاو ةنتفلا ران

 دبع ايفرقا احنأ لك ىف ةروثلا راشنت ال ايعاد نوكي نا و
 لوالا ردنكسا رصيقلا لع لاوقإلا هذه ترق. كذا

 همالم هحوو قالبسيا 1 هطخسو ه.ضغ 5 نا

 ةيلعلاةلودلا + عايصنالاو ةنيكسلاب مهل ا نيبال

 ةيضرا الا نكت مل ةبنلعلا تاحبرصتلا هذه نكسلو
 عمش اهلاغتشال لاوحالا ةءرطضم تناك ىتلا اسمنلل ةبتقو

 دصبلا ةجرام) اهببجو ىف دئتقو تماق ىتلاةيلاطي الا ةروثلا

 للا ةبحع اانا ملط راسب ةئارع نع لوألا ردنكجا
 نطابلاىف امل نمكي وهو ةيلملاةلودلا مم فاصنالا ىلا ليملاو

 هال مارق ا رطقم زرضلاويءوبسلا

 ةعزه رش هلاجرو وه ةلودلا هتمزه دقف ىتاليسيإ امأ

 أسمنلا هيلع تضنق ثح اننافلسنار .قف تورمهلا ىلا رطضاو

 نعمغرلاب نانويلا راوث سسأ دقو . ١807 ماع ةباغل هتتجسو

 ا 1 لو ةيلعأ تلح انها مكم ىف تداسا طوخ



 ] د ا؛/ىك
 ةيرمشلا اهاعأَو

 ةاظتلا الا هداف اهني تنم 1 كالا

 ذه ةيانويلا كلنا ةطواتموايسورلا داك رب ةدعا د

 نان قنابكم تروا ةللساةلورلا كلوا هس

 . مالسالل ةيقيمْلا اهتهاركو اهو اهعيطت اهمال انا

 لعام اليتسساب نرظ دق ناك اهدنصق ونس ناواض ردت
 ناهر مطسأب ةنهربم ماياالا تعءاج دقو . ةينانويلا رئازألا

 زياكت الاب اهنظ ءوس يف ةبيصم تناك ةيلعلا ةلودلا نا لع

 ةلودلا دم ةنان ويلا ةرؤتلا ةلشيم ق'ارتلكتا تلا دسم

 ةيحلاب نيينانويلل ىلوالا اهتهارك تريغو بالتن الا لك ةيلعلا

 ةرهاظلا ةدعاسلاو ةينلعلا

 ناننات قالا دعاتتمو اسوا لامعا انمتلا تماعاشر

 ىدل هدبج ىصقأ ريبشلا ( خيرتم ) لوالا اهريزو لذب
 رمأيونانوبلا دالب ىلإ نوكسلا ديعيل لوالا ردنكسا رصيفلا

 ناطاسلا موحرملا ةموكح هجو ىف مايقلا مدع نيبوروثلا

 خين رتمرمظأ دقو. ةلودلا رماوال عوضخلاو لاثتمالاو دومت
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 0 11 اردك ل ناك - نانوبلا الغسل ةئاطلا
 ةمدخ ىف ىرتيملا ءاضعأ أ ( تاليسيا سويرتعد) و

 ةينانويلاةروثلا يعز (ارتسيد وياك ) ناكو -.ةضخشلاصيفلا

 لور تكس رع اورو دكلا

 فى ( تاليسبا) لوخد ةينانويلا ةروثلا ءادتبا ناكو

 دالب ةروثلا لع اضرح ١ ماع ىف ةينانوبلا تاعطاقملا

 . اييسورلا نع نارا لمعلا ادني ريتعا دقو ء:ابلك نانويلا

 ةيمع اطباض ناكىذلا ( ىتاليسيبا ) نأ تايهيدبلا نم ناكو
 هلا 0 ناس وذ رميفلا مابا دمام لع رضا

 توعد ىف بتك ثيح كلذ ىلع لدب اب هسفن ( ىتاليسيا )
 مدالب ىضارأ ىلع كارثالا نم دحأ ىدنعا اذاو . ةروثلل
 .نيدتعملا ةبقاعمل ةدعتسم ةميظع ةلود ناف اساب هل اوشخم الف

 ع
 ةكرملا هذه ضراعت ةلود ابوروأ لود نيب نكي لو

 الع ىلاعلا بابلا طيحم تناك اهمافذ اسمنلا ةلود لثم ةينانويلا

 مه ايسورلا تاعيجشت لبو نانويلا ىوروث سئاسد لكي



 3 0 د

 ايلف ف ةلودلا ءادعال تال. الار ماو ةناسا س7
 فالتخا ىلع اهاياعرب ةيلعلا ةلودلا مث تنلب دقو

 وو .٠

 اناكح نادسعلاو قالفالاو ايارَض ا طاقم تنبع 0 ا ا

 نيمزوكملا يحسم و ِ اهنا اون نسحو ماا ١ انأيح ظ

 امك ةلاباو اولا مهن موش نسا دال

 تاق ف ءادل الا ءاذع لإ ١ اعف ويم تنمرك اذ يبا

 مهباع بجاولاب اوموقي نأ. نع اضوعو كاما اعقل

 مذوفتو مهتطاس اولمعتسا بصانملا ىسأ ىلا مهتمفر ةلود وح

 روذب ءاّقلاو ةيلعلا ةلودلا دض دالبلا هذه ىلاهأ سيمت ىف

 .امف تابارطضالاو تاروثلا

 1 ظ

 أيسوزلا دالب ىف ةيعمج نيذانويلا نم نوحتمملا نيش كقول

 انضر تةنطولا ةنانوبلا ةيلا يآ ع

 دعاس دقو : ىداسإلا نيدلا نم ماقتن الاو نانوملا لالقتسا

 اةيقتناو وم تسال دعا 1 ةسخلا هذنه:رضيقلا
 : 11 ع ِِء 5

 ىوعدمو اهبشاب تاوبلسيو نول اهتاضعأ نم ريثكلا



 ا د كجلو يبس انارحاو ممل 0

 موحرملا هل لاق ةناتسالا ممتف دعب مهقريرطب بختا املءهنا

 : كيمح هّللاو نانويلل اقري رطب نك » : ىناثلا دم ناطلسلا

 لكي عتت غو يندعاسم لع 0 راو لارج الا لك ىو

 « لق نم كفالس ال تناك ىلا تارا

 ابعون ىف ةديزف ةليراشاالا ةاناعلا هدننها تناك دقو

 نواماعي اوناك مهسفت [ نييكيلوئاكلا ناف اهماب ىف ةبرغ

 نيخرؤملا لع ليحتسيو ٠ ءاردر الاو راسح الا  نيننان عدلا

 ةيلاعلا تافصلا هذه نيماسملا ىلعو متافلادمس ىلع | هاا

 سمشك متفلا دس ةناتسالا ىف ترهظ يتلا ةليلجلا مراكملاو

 رهابلا ىيالسالا نيدلا تايآ ربك أ نم ةباو تايلظلا ددنت

 ىدن اق ةراحتلا رع ىلا ىندلا لادتعالا اذه ا

 ىندلا ابلهاست لضفبو ةيلعلا ةلودلا لضفب اوراصف نيينابويلا

 اوظفحصإ مهنكسلو ءانحلاو ةحارلا مثأ ىف نيشئاع ءايرثأ ءاينغأ

 هكدا كنا نب ةسن انجل اىعرن مو ادهع ةيلعلا ةلودلإ

 نيلماعلا سئاسدلا بارأنم لوالا فصلا ىف اوزاصو ليخجاو
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 م27: ةيقرشلا ةلئسلا رم
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 1ع عساتلا نرملا

 ةيلملاةلودلا ومرات ىلع لصفللا اذه ىف قات اصر نول
 ةيقرشلا ةلئسملا تامزأ مهأو ربشأ ىلع لب رضاملا نرقلا ىف

 ةمزادادعلا تامزالا صم و راهفلا تدار سا

 ىرخأ دعب
 « ىلوالا ةمزالا ©

 4 ناوي ءلا لالقتسا

 5 30 000 كر

 مديئاقتو مما 0 ا يي

 لادحالا هءار را ثعب رسل | عرشلا ر 2 0 ثيىح

 نكي ملام ةنسحلا ةلماعملا هذه نم نوينانويلا لانف . ىت

 سس ةيهافرلاو ةداعسلا نم لاب ىلع مث



 ١/٠ 585 ١ ل

 يف تءاج ىتلا ةدددشلا ةمزاالا هده تبنا كلذو

 دانه تامزأل ا ع تاكو ردع نماثلا .نرقلا علق

 ةدحكرلا بلع نأ . رشع مساتلا نرّلا يف اهضمب دعب تلاوت

 : رفا دع



 دارغل ةنيدمو درسا
 ايفا روطازبما قتال قو و كا تاس

 ى ئعسف. يناثلا دلو ويل ةيواسمنلا ةكلمملا ررس ىلع .هضعَف

 ءوواا تا واسمنلا مايق نم ذو ةيلعلا ةلوذلا مم حلصلا دمع

 انترو دكمو ةرئا تناك نإ ةءوسنرفلا ةمالل اديلقت هد

 هديهع تدفعف ردع سداضلا دز ول كح ةريكلا لوألا

 ةنردع ال١5 ةنس سطسغأ ىف ةياعلا ةلودلاو اسمنلا نيب

 ىضتمع ةيلعلا ةلودلا ىلا اسمنلا تدر دقو « ىوتشز »

 اهضبق يف تك ىلا دارتلبو برصلا دالب ةدهاعملا هده

 ةراسخ اسمنلا مم برحلا هذه نم ةيلعلا ةلودلا رسخم لو
 رد

 ةلودلا ةيراح لع اهدرفع ترمتسا دتف ايسورلا امل
 تيضم اظهدنال رهوارتك اوايضورإلا ب سكش

 دالب اهاضتقع ايسورلا تذخأ « شاي » ةنيدع ةدهاعمامهنب

 رتسنيد جو» ىرمم نيب ةعقاولا دالبلاو ايباراسيو ايثام مرعلا
 ٍِء اني

 0 فوك ا » هئدمو



 هل ا 0

 0 لع ايسورلا ع - مش كلا تاك الف

 اشيج اسمنلا م قانا ته روج :لسرا اكرر د

 مزمأف (دارغلب ) ةنيدم ىلع ءاليتسالاو كارثالا ةيراحخ امظع

 (راوسمت ) ةنيدم ىلا ةدوعلل رطضاو نييناملا مامأ هشيج

 ةمعزه همزهو قرا فطر اا د
 ظ 1

 ا انا رتع لوتس دنف سورا شيلا اما

 ايسورلا شيج مواقي ىنامءلا شيلا امديو « ىزوأ » ةنيذم

 قف( لوالا ديلا دبع) ناطلسلا موخرملا تام ذا اسمنلاو

 ناخ ميلس) ىّراعلا ناطاسلا ا ١ بمح ةنس لير

 مدق ىلع ةمئاق برحلاو ةكبت م ةلودلا رومأ ثيح ( ثلاثلا

 هلا تالا لسا دخلو لويسولا نينا دقو.. قاشو

 لولو ةرركتسللا تاكرملا يف نييواسنلا مم اودحتاو ةيلعلا

 ةلوودلا دج لع ناشدللا ضتاف « دحاو دئاق ةماعلا ةَداَْْلا

 امظع زج اولتحاو « ردنب » ةنيدم لع نويسورلا ىلوتساو
 دالب نوواسمنلا لخدو ايبارسو نادغبلاو قالفالا دالب نم

 يل تت يبي تت



 فت لاو هداف

 نالعا ثداز او( ةجراناق) ةدهاس اطورشأ تاكا لد

 عااصنب ايمرعاع تدحو كلو ايو[ دس

 0 ”لعناتقفتم اسمنلاو ايسورلا نات تناك ىتلا اسنرف

 ةيناهعلا ةنطاسلا ناكرأ

 نا لوصول ةيوالا سنا ليس سس كي ا لا
 اهدنع نم نيثوعبم تاسرأف ايكرن نيبو اهني برحلا نالعا

 ةننسلا ةيظاسلا دضص .نادمتلاو قال الاوان ويلا هذان بيم

 لمالملاابه:اوندحل ةيللاةلودلا ءاما فيس اولا

 صانم النأو كلذ ةيلعلاةلودلا تأر اهف تابارطضالا اوقلختو

 رماخم نأ 0 0 ايسورلا ريقس نم تينلط كو ان ماهل

 ًاستلاوةلودلا :رمأ ىصغ ىذلا قالفالا 3 ا ب 0

 ى يلاهالل نيجيبملا ايسورلا لصانق لزع ىفو ايسورلا ىلإ

 بكأس شيتفت قح ةيلعلا ةلودلا منم ىفو ةلودلا دالب

 ةناتبنالا زاغوب نم رع قلاش راجت ار

 لضفرلا كلذ: ناكو."تايلطلا: هده ايسورلا تطفرف

 ةيلعلا ةلودلا نيبو اهب برحال انالعأ
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 نم ةيبوروالا لودلا نيب املو ةلئاحلا ةوقلا نم مبشيمل املو

 اولا اشير اك روما تاشب فالتخالاو:َقاّمْشلا
 03115 اولا | د1 هج ة تينا ةهايتلا امأ

 نادنبلا نم ميم ءزج ىلع اهدب تعضوو حاصلا ىمأ

 اهتلاحم نمضتي اعورشم كلذ لباعم ايسورلا لع تضرعو

 ! ةيلعلا ةلودلا دضابعم

 (هن رانانز ةفهاسم لع انا ةقاهنلا ةفوكبملا مقوت و

 ١الا/ه ةئس ريان ؟: مون الا

 ادرج ىىح ريسي نمز ةدهاعملا هذه ىلع ضحك و

 كامات اجلا ليف كابا رطنمالا مرقلا دالب ىف ايسورلا

 ىوعدب دالبلا لخاد ىلا ارارج اشيج تلسراو اهىماب
 تا انا يي ا ضرع لكلا تابارطنمالا نيكس

 او نامل ريس الط تاع! لسفاابو مشل دالي
 ةيلعلا ةلودلا ةزوح نم دالبلا هذه جارخال لمعت تناكاعا

 لبسيلالا نكي مل اهلالّقتسا نالعا ليبس ىف اهدهج لذب ناو

 اف دس ةيلعلا ةلودلا توما دقو . اهلغءاليتنمالا امل



 دل "مهاد 1

 ابسورال لزاننت ةيلعلا ةلودلا نا ةدهاعملا هذه طورشو

 نام ا اع تع وادا تاضاس عضتو ادراباكلا نع

 ( فوزأ ) نء امل لزانتتو اهتامض تح مرّلا دالب لالقتسا

 رحبلا ىف ةحالملا قح اهطفتاو "(ةسلق سر 6 شا

 نييحيسلا ةيليلا ةلودلا اياعر لع تس تاه هش

 2 ممم نيكدورلا

 ىف ةلعلا ةلودلا هقأ. لاَ مالو ناك ريخ الا طرشلا اذه

 مسايةلودلا لو وس ىف لخادتت اهاكفاب كارل عم اهاقالع

 ةرعلا كفن 5 .لودلا ىدحا نانو 0 00

 نرّتلا يف ةيلملا ةلودلا مم ايسورلا ةسايس ناو.ابةوةحو ةيحيسملا

 اهسفنل قل ةسمنلا اينولوةكلمم عم اهتسايسك تناكرشع نمانثلا

 ندع لك اشو يابا ر طخ الا ل لق ارح

 اذه ماب ةياخادلا كلما نوؤش ىف. رخال

 دل] ىلا ةاوتلا كيس سو ةجحو ب ملا
 ناك اكرر يف حلفت ] اينو راو انسقلا شا ماع انو ف

 تعيق اةمارتشلا نم نيناحءلا دنع | ايسو الم وتاسا

 (ثه



 ( فيشتاجو )همسا لجر ةدايق تح ايسورلا ف تماق ةيلهأ
 2 امسورلا تبلط كلذإف . كا و ةرصيقلا دده 5-0

 لباقم حلصلا سمأ ىف ةيلملا ةلودلا نيبو اهنيب طسوتلا اسمنلا
 ا كلا ماس ل

 ( ثااثلا قطصم ) ناطلسلا موحرال ىو نيملا كلذ فو

 0 رس لولا ديلا دكر ناظلملا هده لاوتو

 شيلا نال ةلودلا ىلع ةمج رئاسخم تداع اهنكلو برملا

 . اهم ماق ىتلا ةليوطلا بورما دعب لاتّقلل دعتسم ريغ ناك

 لارتجلا ىلع حاصلا ضرع ىلا ملظعالا ردصلا رطضاف

 7١/ةنس ويلو ٠١ ىف امهنيب قاف الا و .( فوستامور )

 حلصلا ةدهع ىلع ٠74 ةنس يلو: ؟١ ىف كلذ دعب ايضمأو

 اا لا هير انو كفتوك ) ةندع

 ناونعو ةيقرشلا ةلئسملل لوالا رجحلاو ةياعلا ةلودلا اهلع

 ةليوطلا بورما لصأو مالسالاو ةيحيسملا نيب عازنلا
 .تامزالاو رسثع عسأ اتلا نرفلا ىف ةلودلا د-ض توخو لا

 انف تعقو يتلا دادشلا
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 منال ضفرلا دشأ ايسورلا تلط نوضفرب اوناك ةيلعلا ةلودلا

 هال ل تيرا مهنع نأ سمول ودئورياوتاك

 ب ارباخما باب لفقأ كلذلو ايسورلا هبج نمرمتسم رط> ىف

 (فوسنت انورزةرضبتلا ناساف تو كلا

 يلع لمحتو بونادلا ءارو ريسي نأب ىسورلا شيما لارتج
 :,«+ةنسوين ومو ىنورلا شيملااه رمي راش

 نكلو ( رانلبلا دالي ةنيدم ىهو )( اسرتسلبس) لن
 طخ هيلع مطقو اهظع ًاراصتنا هيلع رصتنا يناملا شيملا
 ذئدنع ماّتف . هلاجر ظعم ىمورلا شيجلا دّتف ىتح ةعجزلا

 كار ألات رظضاتاروانم ةلخ لمع ' ىسورلا نامسف كاوبخ)

 لارنملا تاروانملا هذه ىف تام دقو . ءارولا ىلا عوجرلل

 هر ا 8 0

 دمعت اهباع ىخمت اهمحاصم نا دئدنع ايسورلا 5--

 ةنرهتم اا وتس او اس ول كيد عم حلصلا

 ميليم اوربظأ مرقلا لهأ ناو (انزاو ) نم برقلاب ةديدش
 ةررانا نعال اسوا دع دس عم مامفنالل
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 كام الع رانرلا لدافتسا طرد لع الا: ظورشلا زئاس

 ةلالج نال ةيلعلا ةلودلا ةطلس تح راترتلا ءامِب ايكرن وودنم
 ةظلسلا نع لزانتلا هنكعال نيملسملا ةفيلخ هتفضن ناطاسلا

 . رولا لحنا كلذبو باطلا اذه نويسورلا ضفرف . مهملع

 دمع ةيلعلا ةلودلا ىلع ايسورلا تضرع نمز هلالحما دعنو

 ( تسراخو ( هنيدع رعؤلا دمعو ةلودلا تادف ا

 0 ا ل ل ا ده تدنع نأ ده

 اده يف ا ايسورلا وودنم قفتا دقو . ؟الب»# ةنس

 ةطلس تح مئاَِبب ايسورلا تيبضرف راترتلا ةلئسم ىلع رمؤلا

 0 ا اكان تيط لي كو ..ناطلملا ةلالثج

 لحناو كلذ ايكرن لست ملف . ( ةملق نو )و ( شترك )
 و  ةجدت ريغ لوالا رمتؤلا لحبا م _اضيأ رمتؤلا اذه
 ا اياب هيا رباب 1

 خعراتب نيتلودلا نيب ىرخأ ةرم تاراخْلا تداع دقو

 00 ل تالا كلو رع ةئاس راق
 او نجر ةساسو هعلق © تاب هم تلاطتا تناك ايسوؤلا
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 : ع ةذشلاو ةيدلا نط

 ميسقت ىلع اسمنلاو ايسوربلاو ايسورلا قافتا مث دقو
 سئاسد لضفب ةكلملا هذه ميسقتب صالا ىهتناو اينولو

 ةمالا هدنه تفذو» يدل ابلهأ ماسقناو ءالخدلا

 ةنيظملاةبابشلاو ةقئافلا ةينطولاب ةروبشملا ةقيرشلا ها رار

 ةيبنجالا سناسدلا ةسسرفو ثالشلا لودلا عماطم ةيحض

 لما قامشلاو

 انسلا لاثت ددلا لاسرا قع ةنلملا ةلودلا ت0

 ) زتنوك ) لع .امسايس يف اهسولتو ابعم اهبءالت تأر 1

 !ايكرتوهتلود نيب فلاحتلا لل ايبس ىلا لا ددملا لاسرا مدع

 حاصلا دّقمل ةلباق ايسورلا نأ, ةيلملا ةلودلا تدلع املو

 تضر ( قالفالاو نادتنلا) قفطاتم لع ا( تاه 7

 وينو ٠١ خضراتب ةنده ايسورلا 1 مم تدّقعو حلصلاب

 نم نيبودنم عامجا لع نيتلودلا لاحر قفتاو . ؟ماب» ةنس

 . حلصلا طورش ىف ةشقانملل « قاشتكوف » ةنردع ابل

 لعاب اوتفتا امو نيرشع نيعمتجم اوثبلو نوبودنملا ممتجاف
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 ابابا ماع لئاولف كلذ ناك ا ىلع هيدلاو

 ىلا 0ك كا ةنس رباني ؟8 موب ىفو

 اينولوب ميسقت عورشمل اسمنلا لوبق اهنلب. ايسوزاا م 0

 دما ةلمأ اريظم - ةلغلا ةلودلا رحم ةرضيتلا:لاطلو

 ايم ةيلملا ةلودلا كالمأ نم دخت اسمنلا نأ قا هتموكح
 ةيناملا ةلودلا مسقت دا تر ل 6

 انزل و كيس 6

 قا نا نكح انسمنلا نأ ءىراقلا ىرب كلدبو

 كلا لكلا هلق ابك لمآ نع ايسؤرلا درت نا لعايكر

 .اينولوب لالقتسا نع مفادت ناوبرملا ةطساوب نا

 : لاملا نم تبلطام ةياعلا ةلودلا اهلا تمدق نأ دعلو

 ١7/6 ماع رباني ىف ايسوربلاو ايسورلا ىلع اهبسفنإ تضرع

 ١! ةلملا_ةلودلا هم رع عاج ولو سقت

 امماب امسفت (ايزيريت ىرام ) تفرتعا ةجبنل ىهو
 "1 كار ىف اع كلاقو . ةنواسمتلا ةبلملا فزشنآل

 دعب صو قفارشلا دحض :ابسنلا الع ترح ةساس أامأ»



 «اردج »امم نتاذم صم نعامللزانإ اكرر را

 ءاطعاو اينولوب مست تابق اننا هملول 6 فرك اكن

 فتلاطتو ( امرا ) ؤةيسوريلا ايل وي اال ةلطاس [ 0

 فلا نيررشع ريسل 1 ايسورب كلم نم كالذ لباعم ةرصيملا ظ

 اسمتلا تماق اذا ( نادنبلاو نالفالا )'"ىدطاقم لع ىذا

 انسواإلا ةنراحع

 كام رحل كيردت رف لا تاتكلا اذى 01 ديو

 ةرئاد عيسوتو اينولوب ميسقت ىلا ابجوم همه ناك ايسوربلا

 ىهتاو . ةرصيقلا باتكك, حرفلا ةباغ حرفق هدالب كالمأ

 ايولوب دالب ميسقت ُئ ايسوربلاو ايسورلا قافتاب سعالا

 اما و اينولوب ميسنت عورشم ةضراعمو ان فوك رد د

 وحن اهدوهع مارتحا 0 ايسؤربلاو ا.سورلا 0 قافتالا

 ًادنملا :الاماح ىاثلا نتماللا نينوك راحت ا را
 56 ةضايسلا ف نفرش» الو ديعال واه لاس ا

 5 ١ 1 5 .٠
 انريرب ىراه ةروطاربمالاو فهروح رو اريمالا قفاوو 5 -.



 ا هع ع

 ١ أم امسوربلا ريقس اري ادهو سارا“ قف و هتلود ريهسس

 لا لاخلا ى هن ثعل رد ادع ريكلا كيرديرف 0

 كشر كا ١ لا هاش نعكو 0
 .- وهم ا م

 ناسو 000 0 10 : يللا ةودلا ارز و

 نا 7 نيرا ريكس ىلا 0 الا

 ةاتمالا رءو مدت بلطت نإ هنوايكرقلا ةزازولا لع نضرق

 هتليرد رف 4 دّصق كلذ اك ابكر انَسْوَرلا نيد حاصلا ددعل

 ا ل يروا كود انمتلا يظن نا رييكتلا

 داو نا يف اسنرفو ابك رن مم اهدوبمل ةنئاملا اهدو ىف

 ةيسوراشويملا تفعضأ ايكرت مم برملا تناكدقو

 ةيكالاودجا راها دش ىف اهلعج انولونى اهلاتقو انيثك"

 ةيسورلا ”هلودلا دعتقو صعنس ن ناك لاكن“ ءالضف

 سوسد 1 حسرات انسورلا ةروطاربما م 0 ِّ تدتكف

 1 مر ايسورب كلم 9 كيرديرف ىلأ ١/١ هيَ

 55 )» قالفالاو لاودسعتلا 0( نآشب اهااطم 0 ع اذاني



 كتولا ل

 تاك دقو ..لاقو برج نوح اضاع 07

 ةدئافاسملا دبش قاما دسمان[ ر( يرو ردك

 .ايسورلا دض ايكرت عم وأ ايكرن دض ايسورلا مماما ىمظع

 فلاحتلاةدهاعم ىلع عيقوتلا سمأ ةرسملك لجْؤي ناككلذإف

 ايسورلا عم قافتا دمع ىلا لوصولا ىف هنم ابا اك عم

 ( 1ك ردم ناو مظعأو ةدئاف سك ا

 ايسورلا مسقت ايك رت مم داحتالا ةدهاعم لع ئضمأ اذا هنا
 اسبنلا ذات نإ نودي ايهتاود نييءافواو هدا اسر

 اهنم ايش
 رمأ ىف اريثك حلت ةياعلا ةلودلا نأ زتينوك ىأر املو

 خيراتب ةينامءلاةموكحلا ىلا بتك فلاحتلا ةدهع ىلع عبقوتلا

 هيف امل لاق صالخاو قدص باتك«بم» ةنس يوتل ١٠١

 م هنكلو «ابفلاحت ىف ةيفو اهدوبع ىلع ةظفاح هتلود نأ »

 أماع اعقوم ةدبءلا, كلذ عم لسرب

 دروالا ةناتسالاب ارتاكتا ريفس لع ءانثالا اذه ىفو

 ربخافاسمنلل ةيلعلا "هلودلا هتلسرأ ىذلا غلبلا رمأب ( ىروم )



 0 ءاررا 0

 راتاتلا لالقتسا عم ايسورلل دوسالا رحبلا ءىطاوش ىلع امو
 قاعت مر تاعور 2 كلذ ريغ ) نسا )تن 0

 ايسوربلاو اسمنلاو ايسورلا نيب انولو مست
 ا ورك تاعو كلا هده ىلع ا كلل كفو

 0 عمشفل اجي ةكادعت تاك تقو ف مدبب ا و امف

 اذ ءامو هللا ةلودلا كالعأ ع ايمورلا در صنف اهنا

 ..اينولو لالتحا ىلع ةظفاحلاو برا لبق تناك امك ةميلس

 ةببرغلا تاعورشلاهده قات حاس اهيل اكامنيو

 مم اينولوب ميسقتل ىعسي ايسورب كلم ا تيرس

 01 1 ةلقلا ةلودلا ةطلس تع نونادلا تاعظاتم ءاق

 انمدق ا ايول وي: ىف ةقرشلا ةلئسملا

 ان ره د ترد اع تماق دف ةيلعلا ةلودلا امأ

 18 ابابا ةنس وملون 6 خرا انف 2 ىلا تاتو

 سلط دقو انكم لع هتضرف ىذلا هينج لو وململا 6 نم

 ريغ تلاجتلا ةدهاتم لع قوتلا ها ةلح هيلعلا ةلودلا

 لا ا ا هود الط ليم تناك سا نأ



 كلذ ناك دقو . ةيلعلا ةلودلا ميسقت نأش يف هترباخم ىلع اهل
 تاعواإ شع + الما( نكاف )/تنوك لا ايسورلا كلر
 لع ايضرم ةرضقلا لزق مم انكمو اعلا ةلوا 0

 لعزالمتشن ناعورشم تاعورشملا نمض نمو : ( زب 0

 جارخا ديحولاهضرغ نوكي ايسورلاو اسمنلا نيب داخنا دقع

 لولا عورشملاف . ةيلعلا هلودلا ميسقتو ابوروأ نم كارتالا
 الرع ا نادع 31 نب نيلؤدلا نين ايميسدل ةروض نيس

 ةق ةيسورال كرتو هنودقمو اذابلاو كتنرملاو ةتسوبلاو

 يناثلا عورمشلا ىفو .. ةناتسالا اهف 0 هيما كورولا كذا

 ديجات”و كسرهلاو ايزانا وايرطو قاف الا[ دا

 يخالف امظع امسقو اينامورو اينابلاو هينودّمم ايسورلا

 0 الا اسورلا كلذك دخت و . ةانسالاو ىرتسا

 مآ . دوستالا رخبلا ئطاوشو تونادلا لامشب لع ةدئاوا

 ةاهتسم يقبتق هروملاو مرعلا دالب

 ءىطاشلا ىلع كرتلا هام "نمط :قئلاثلا عقد 6

 امال كسسرملاو هيكيوبلاو اا ردع ءاطعاو كول
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 فارسبلاراناتكت راصو ايسورال مرقلا دالب رانات تعضخ نا

 كيرف واسيتلا عم قافتالا ليجعتل سسلا اذهب ةلودلا ترطضاف

 ويلو 0 06 2 دا م 3 كمااكتلا 5ك

 ةدعاسع دين اندلا نأ ةدهاعملا هده طاورشو ::امالا اهنس

 نافا كداماللا طاع ىأ خاس مدعو ايسورلا دض 07

 ( ةللعلا ةلودلا فرندل ةاعاس انولو لالقتسا لع. ةظفاحللاو

 1 ونرولف ١ مدكلم مهدد اك ديعتل ناو

 ه ِِء ِِء م 1 .

 امنج نوالملا وحم ىا ( الوا اسمنلا تباط ام انويلم »غال )

 اءاعرلا ةدغاسعو . ( قالفالا ) ىضارأ نع اسمنلللزانتلابو

 مهعئانصو مبمراجم مي وزن ىلع ةيلعلا ةلودلا دالب ىف نيبواسمنلا

 1 ل ا نإ ب فال نتا ودل نم طرتبشال

 كاذ ذا انمي ةقيلح اكل لع ا از

0 

 كل اع ا ةديه هروص ) ل وكوب َّ دقو

 اماع ميقوتلا باطو هتلود

 000 ل0 برأ | لا د دعاتلا ةزروص تلو الق
 اند اذ تامل اًيسورلا هد ذحاوبةيلملا ةلوالا هيَ



 سل

 ىصقأ لذي (هنطو اسمناا ةحاصمالا مدخم الو اهشغي ةقيقملا
 اسن رذ ىعسم طابحا ىلع عورشلا اهم لع نسير

 انا هدم د لوط 21532 همدان هلا ةلودلا لا 1

 سل :اسنرف دصق ناو. ةيرحال ةضغ ةير فرعا نال

 ترطا:دمأ دمو يكسو را ةاذاكم لي هليل تود

 قدصب ةلودلا لاجر منتقاو (توجو ( حلفاف 0 ءاشاب ىلا

 اسلرف عورشم اوضفرو هراكفا ةحصو هلاوقإ

 اذ رد قافتا قا نولم وي ةلعلا هلودلا كاحر نك دعو

 . ايكرت ةدعاسم لع ( اسأرف ةفياح ) اسمنلا لحم ةلودلا عم

 ايادشلا نمدف ا مالا اذه نخب تن سلا 7

 اسنرف تناك اذا ايكرت عدضخم نأ ميطتستال اهناب اهملعلو

 ةيلعلاةلودلا مم ةدحتللا 85 تناك اذاام فالخم ابعه ةدحتم

 هلودلابارضم اسنرف عورشم لشف ناك كلذلو . اهريغ نود

 !!! اسن رف ةفيلح اسمنلل اديفمةيلعلا

 دفع لع (توجوو ) لع اس رف سم لشض الو

 2 امعلا دع نخر خب ايكرتو اسمنلا نب فلاحا



 كيل در

 يأ ونيرولفلا نم انويلم "4 اسمنلل ايونس مفدت ايكرت نا اهف

 0 اه لراا لاو تالا ةةررم نييالم ةثالثلا قوق

 ” كالا ىف نو الل لي ناو دارتللا ةيدمو.( قالفألا)

 هذه لك نع الضفو . ةيراجتلا تازايتمالا مأ ةيلعلا ةلودلا
 00 نا نم برألا ةلاح ىف ا علا

 نا كلذ لباقم ابسفن ىلع اسمنلا طرتشتو . لتاقم ف

 تارباخلا قيرطب ةرصيقلا ضرت ملاذا ايكرتعم 0

 ةيلعلا ةلودلا ىلا املع تلوتسا يتلا دالبلا ةداعا

 كلل تلون و ذأ كندا يوك ) ب دمقو

 ا لا نيب ترلل تين اذا دال لع قم نان اسووب

 بجي لف ةغوارلا قيرظ عبتا كيردبرف كلوا

 حيرص باوجي
 ااه و لين تاق انبنلا ةفيلح اتزان

 ا ا اع انما ظلما اكن ةيلغاشم لك

 داك 2 نك ىذلا ماشمتلا ريس ( توسل

 د ل ارق رح ناقل امل سوسافك ةواستوللا



 ب 46 0 ١

 ةرصيفلا هسفنب 0-0 او + ابدل فرح نداعأ ردا اهما و

 بر !نتانتحا 0 تا 8 ا 2 ا 0 خيرات

 انا اكلإاو فوزا ديحاب وكس نا اان دج اس مم

 3 رجبلا 8 هحالملا هيرو

 0 تدحت' 5 ةرمديملا 0 كلذ ءانغأ قو

 ايلف . اينولو ميسصت را قى عروبس راب نان ىرته نا

 تحاور كلم رس كس كا صلق ا اا

 ةلكسأا لح لعح ُق نهحاو ْ ه.كاغرأ افقاوم عادلا اده ءاح

 مو زالا نم ةيلعلا ةلودلا ءامبل اع هملعل طمف انولو يف ةيقرشلا

 دحات الايصعرلا ناطر لع اكو ميسقت داراف ةيضالاو

 كَص 0 ةنلاح ماج انا نأ كنا ىرح دقو

 اكر ديص ولو ةلقلالا هده قم ةداتسالا لاو 00

 ويسلا ىلا ةيواسمنلا ةرازولا سيئر ( زتين وك ) ثعبف . اهسفت
 لاح ةزباخع كك ةناتتسالا يف اسمنلا ريفس «توجو »

 طفل ابك ريو اسمالا نيب ةقلاخ دفع رمآ ى هللا 0



008 

 نيينانويلا 00 ماع وفعو ليبخرالا ىق ايسورلل هربزج نع

 برملا ءانثأ ةيلعلا هلودلا دْص اوراث نيذلا

 باغ. شهدنا طورشلا هذه لع كيردب 0 الف

 0 0 فا اطار و رلا بلاطم نم شاهدالا

 هناثع ةيلعلا ةلودلا ف ياك ةللخو يهو ) ىدتأ 5 نأ

 ةلودلاناامسوربو 01 0 يرطب لظأن هعمل

 حاصلا ها 6 ورلا عم راخا 00 ةنلعلا

 نلعأ 21 اهينلاو 0 0 ل لبيع 1-8

 فوستب امور لارئحلل كلذ

 حلصلا خو ع علطا 6 كايردد رق 12

 00 35 رش 01 لادم نع معلا نم هللا ةيوغلل

 وابا ةئس راش 3 ع 1-2 عرو مدمس: طب نان ل ال 9-8

 لال 0 تةشلطا ان امظع اقامه تف درمل شلال

 .كلارتالل امالقا 5 ق ليحتس هناو حاصلل ايسورلا اممدعت

 كير رف ناباو « اطوبق نكم ال. طو رش اهم النييواسمنلل وأ
 املوبق ابوروأ لودل نكميال طورشلاهذه نأ هيخالهباتكىف



 د

 كارا ا اء رعاسم لقرمل نأ تدان

 لا 01 نا 1//“ ةليي يي 5 ا فومسامور

 ىلاعلا بابلا عم ةشقانملل ةدعتسم ايسورلا نأب مظعالا ردصلا

 ادركت حارس قلطأ تم حلصلا رك
 ايسورلا ايسورلا تعبه كليو . هناسالا ف سورا

 نيتاهلخادتزأب ةيعدم حلصلا سمأ ىف لخادتلا نم اسمنلاو

 هةنضقر ”ئدلا مالا وهو تان زو لحادل وعدي نيتلودلا

 انا اضفر ةرصيقلا

 ةنيدم. ىلع ىسورلا شيلا ىلوتسا ءانثالا هذه فو

 ناثب تالسارلا سا لاط انو .الارو نمار 0

 كلم لاووراط ميسا كبيردبرف نيد حلصلا

 طورشلا هل حيضوت اهسفت ةنسلا نم ربمتبس ١« خمراتب ايسورب
 ا ءاليتسالا ىهو . حلصلا دّقعل اهطرتشن يتلا

 ا .١نيتاه ءاقب واقدان لاو ناذغلا للعلا عم

 ندانقشاو هن رت ةناراك د عبر ةدم اهوا

 لزاتتلاود والا رحبلا ىفةحالملاةبرحو مرقلاو ىلارسبلا رانرت
0 



 ك1

 قف انمل اه ردوا عم ترانا ىف ايطتسو ىلاعلا بابلا لع

 اماط نادقتعن نحن كلذلو . اندض ت 0 07 نواعم ال

 ا ردا ضان ال اراتساالا نب تارطا' قالكس ولا

 ابككواسو اهطخار داكن | ناعتلف . 00 أ[ ىأ) ودعا

 ىه نيبراختلا ىأ عم لالا كل املا 00 ىتح ةغوارص نود

 0 ةيراطا 3 هذه فلل انوا 29 هدضاوا هنعأ

 5 ريبخكارثالا نأ م زياكنالا غدلاد د

 م-بطابض د اورطضاذ قافنلاو شغل | نم اهفاميو

 000 اولا درملاو ليلا نس مراد
 اطقم نزلا! تيمق نا دم ءاج

 طسوتلا اشمنلاو ايسورب نم ةيلعلا ةلودلا تيلط املو

 نع كلا ذاع ايعوزا اكن ام تالبأ كاملا رسأ ف

 ةفيظو هبشا ةلئسملا هده ىف ازتكتا ةفظو:تناكف اهودخل

 0 ا ذا لان وشاح
 2م

 انف نت

 حلصلا باطومأ, زياكت الا ةطساوب ايسورلا تملع ابملو



 60 7 ا

 ةيواسن رفلا ةراملاب ةيسورلا سك ارا برضونأ ريكألا اًسنرف

 ل ساحل ةركدم كلذ مدقو

 ايسورلا دض لمعي لع لك نا هردنل ةرازو تنلعأ اهضفر

 رادقم نيس لوق وهو . املع ءادتعاو ارتاكن ال ةناها ف

 نيببحرصأ ةرابعب و |نيملا كلذ ىف ةيسورلا ةلودلا زدلكت الا ليم
 انسوراا نما رتلكت ااهسكت تناك ىلا ةميظنلا ب7

 تروضلاةفيصضا رتاكتا تلمح لا باسالا 510

 ةيلخادلا اهنابارطضا وه نيحلا كلذ ىف قرشلا لئاسم ىف
 ىذلا لالقتسالاب نيبلاطم اهدض ةروثلاب نييكي الا مايقو

 ناععالا عا ىأ مهاطبأ ءامذب هولات

 اانا عم اهنا ةيزيلكتالا ةسايسلا ىمأ بيرغ نمو
 ةقادصلا ربظمب ايكرتل ربظن نأ تدارأ ةاناحلا لك ةيسورلل

 لخادتت نأ كاب“ ممل املع تّضرعف انمدق مك

 ريقس ةيلعلا ةلودلا تءاحاف حاصلا دقعل انسورلا نيو اش

 اهنف ءاج ةميكح ةركدحم ( ىروم رسلا) اسال 0

 ضرعت ارئاكتا نأ ةدانلل ةقرالنا ةصدلا روعألا 00 ١



 هك لك يطا ىانورلا دعاس تناعم ا

 ثيح اهرارسأ ىلع فقتل ةميدصلا رهظع ةيلعلا ةلودلل ربظتو

 هاا نيلودلا, نيب ترا تاق املو املع ايسورا ملطت

 دل ل دلل مآ لشمس ارتكب تناك ةيسورلاو

 لبق نم نينس مضل دنم اهءاع تلوتسا

 020 رابع را 010 ةفاسم اي وولا تناك انو
 اف وت اكو زباكت الا ىدنأ نم اهلسو دتحلا لع ءالبتسإلل

 تناك يتلا ةديحولا ةلودلاو ارتلكت ال ةدودللا ةودعلا يه

 اا الا تاك دعو دما لع ركنا ام فاح
 1 زياكنالا عبت ااكارنا تم نم ةريعتسمو ا

 لا ايوا ف هادا و ايلا هدوتاو اسورلا نم بزرهتلا

 كل كلذل ةعاذلا ةيسانلا تامألا نعالضفو
 تناك دف ايسوررلا ةاناحل زلكت الا تسفد ةيراجن بانسأ
 ا | ايادراو تاكو لاثكلا قاقدحو رحلات ارتلكنا

 0ك الا ةراجلا نو نوريتكلا ناكو . ارتكتا نم اهلك

 ريزو ( ليزاوش ) دارأ دقو . ةيسورلا نا ى نيفظوم



 دل جود

 0 ثالثلا لودلا لإ انولو 00 عورشب ىا . ميظعلا

 ىلا ىرنه سنربلا هيخأب ريبكلا كيردبرف ثعب دقو

 مون ايسورلاةمصاع لصوف رصيقلا ةرايزأ غروبسرطب ناس
 : ص 0 َِ

 ق هدوحو هدم اركت كدا دقو ماا. هر 7

 0 قة ور ةساخشلا لاجرو ةرصيعلا 0 عروبس رطل

 تقتدِصَم انستلاو ايشوربلاو ايسورلا نيب الث تقلا دنع

 نكي نييسورلا كَدَع 00 عورشملا دش كحروف 3 اياولوب

 لبق نم مدع

 عانقا ف أاهدبح نيحلا كلذ قى ايسو رثلا كاد دقو

 قححلصلا ىف طسوتلاو 2 فاش هرورضل ةيلعلا ةلودلا

 سطسغأ +٠ اهخرات ةرك دنع تبلطو ةيلعلا ةلودلا ترو

 ايسورلا نيبو امدب طسوتلا اسمنلاو ايسورب نم ١/١ ةنس

 حاصلا دّمع مأ ىف

 اسنرف لود نم لك ةسايس مدقت امم ءيراقلا ىرب

 شع ميئاثلا نرْهلا ف ةيفرتشلا ةلتسأا ىف اسوررلاو سنن ١

 ةيفاس لع لالا نتا انس شرك



 بيحت,نأ ةينبلا هذه لاونل ىأرف . اينولوب ميسقت ىلع لمعلا ظ
 كايترالا ىف ايسورلا عقوب اب "عل تدمج و اسالاولا

 ه0 ىلاحتلا ةدئاذ كردبو هئارا لوبق ىلأ رطضتق لايلبلاو

 عم ( سب ) ةنيدسم ىف ل باعت لعفلابو . هاصت لمعلاو

 000 را ا ءانقلا روطاونا (ناثثااهروخ)
 نيطفا روش ىف ةنم دو ةفاقا دقعملا لضوتو ةرنيشلا

 ماك ماع

 د0 ايزل نا ةفاحألا هدم ةحش تناعف
 00 01 ماكل الان كير رف دارأ 6 دئاز لاش

 ةلثسأا ىف اهدض لمعلل تدّمع ةقافتا املا نظن تناكو

 ٠١ موي امسوربلا عم اسفلاح ديد ىلا ترطضاف ةيقرشلا

 ماع ةباغ ىلا ادتمم ابلجأ لمج طرتشاو ٠7 ةنس ربوتكا
 اسودلاناوهو.هانمت تناكام ايسوربلا كلدب كتلانك يكف

 لولا ر دقت اهدنع اهئار الراصو امم اهملاحب رادقم تفرغ

 هفيلح تراص ةيدو ةقافتا اسمنلا عم اقافتابو ىض رلاو

 اهعورشأ ساسالا كلذن تعضوو اسدنلا ةميدصو ايسورلا



 ةلودلا ءاَمب يفىرب ناكر يبكلا كيرديرف انا انلق دقو

 ةوقو هنهذ ةدحن علطتسإ كو انسورل ىظع ةدئاف هياعلا

 اهلل او لا يارس ناار مايالا لالخ نم هنريصن

 زجاحكن وكي ةبوق ةيلعلا ةلودلا ءاقبذإو رهدلا دبأ مودنال

 ةامجابو اهماما ةفقاو ةيلاع ةرخصكو ايسورلا ماما نيصح

 ومسح اهلعدايتعالا نكح ةييظع ةوقاسو 1

 تداولا

 وهو 2 50 نا لع مايرالا تنهرب دقو

 ى

 عورشل عضاو لوأو ايسورب قاطن عييس وت .لع ليماغ كو

  كرامسو لوالا مويلغ ىديىلع مت ىذلا ةيناملال ةدحولا
 مويلغ روطار مالا ةلالج هتلالس نم ءاخل ريصب ةرظن رظن

 هل ادززلل قتو:ةلعلا ةلودلل ددوتلا هيأ كرد
 تدافتساو ةجودزملا ةدوملا هذه نم ملاعلا دافتساف اهنيو
 ريخك اهتماما

 اينسورلا :ريؤو باو رييكتلا كيرد د ض
 وو لوالا همزع نع 6 : كل 0 مهن تت



 ٌكيرديرف 3ع دحو دقو . لولا هترمهأ ىسوربلا ىسورأا

 |0001 لل ٠ هج رع لالا هاك دو! رتلا هئاهدن
 ءاميلواينولو قو فر ملا او را ةاداعم نم الو انشرو

 كلذل عضوف . نوالا هتمهأ ىسوربلا ىسورلا فلاحتلا

 اول انمنلاو انو رو ايسورلا نيب ياذا. فلاح عورشم
 انولو ىف لب ابسف 3 ه6 معلا ةلسلا لح ةصرغ

 ثالثلا لودلا هناه نيب ةكلمملا هذه مسقت نأ

 ريبكلا كيرديرف ىتامآ ريك [ تناك ةينمالا هذهو

 ا 1ك فو انراو ميسقت يف ىرب ناكهنال همكحمايأ

 0 ا لا امل ةهشوعرتلا ادولو د اهقأل 3 اعاستاو

 ايس سورب ريفس ( سلوس ) ويسمل 2 لواو

 ا رلا رزو ( نيداب ) ويسمل وو سرطاال

 0 سورا 00 0 0-0 1

 علا هلودلا مسقت لا اعلا جرا ن 56 لودلا

 0 لممأو كلم فو تاو اده كيرديرف 0 الف

 رهاظلا ىف ىتالثلا فلاحتلا



 111 اولا عمق افتالا ىلع هسف تقرأ ف تل

 5 00 د١ دعت ايكلم ناكدتف اسمر 11

 نم ةدافتسالا ىلع ةّءئافلا هنردقو ىسايسلا هثاهدن روبشملا

 ةيمرشلا هكا قدجشاس قدح دعو يورط تس
 هظفاحلا عم ايسورلاو ةيلعلا هلودلا نيب برملا نم ةدافتسالا

 ةيشافعلا ها رك كم دس ا هلودلا لالقتسا ىلع

 عاسناو وول مدقت ءامأ ناتفيرط انل دحو هنأ » ةريبشلا

 ةنناثلاو .اناحوفو امدس ىاناشا كفدلا نا

 ابك المأ عاستاوابمدقت نم ةدافتسالا - ةّقيرطحأ ىهو -

 هدن اثلاةمي رطلا ريبكلاكي ردد رف عبلا دقو « ةراهع اماحوتفو

 مامت ىلعو ايسورلا عم افئاحتم ناكف دارك دمى بش 0

 ع نم رت !ديضسم نات مم ءافصلا

 ناك ايسورلاو ةنيعلا ةلودلا نيب شرطا ت0
 ةطظفنا لك فظل نط 06 كيدي رد كاما

 ا اتضح اسنرفل ةيفو قبل لخأ اسمنلا الع ىرحتس ىتلا

 ااحتلا ديف ايسورال عدخنت وأ اينولوبو 1 مة



 كا كح

 ةجردب نامصحخلا فءضي تح نييناحلا نم ةلدايتم تاراصتتا

 دئاوفلاواهاك نص م نوكتماي.الا انثدعاس اذاو . ةدحاو
0 

 ١ هب مأع ف ايسورلا عم تانوغ دف :تناكف اسمنلا ام

 بيسل مأع تاطن 558 و هلغلا ةلودلا دن ةَدَهاعُم

 ةلودلا نيب برحلا تناعأ املو ايسوربلا عم ايسورلا فلاح

 501 21 ف انيبلا تعبنا يدع ماع ايسوزو هللا

 ةيلعلا ةلودلا ةملاسم م دايما ةسايس

 هلودلا ىف اهريفس اسمنلا تفلك 5-١ ماع ماتخ فو

 رانا هلئاسلا وو لع ضرمت نأ( توجو )وسلا ةيلعلا

 و نيبراحتملا نيب حاص اضلا دمع ىف لخادتلل اسنلا ةبغز

 لب حلصلا دمع لخادتلا اذه نم ةيقيقْلا اسمنلا ةبغر نكت
 ات دا ب ماما كالتما ىلإ امد 0

 ظ 1 ا ميسوتو

 ا 0 00

 ايسورلا دض اهتفلاح اهنا فيكو ةيلعلا هلودلا عم اسمنلا اهيلع
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 ايولوو هت رع لع ءىراعلا هاريس اج الا ا فق 1

 اك لام اكر هدعاسس انتر ع تس

 :ةموووالا لودلا نييو اهنن تدرطا ران لاعتشا نم افوح

 9 انناالا لع ةيلعل اعلا لودلا عج ا هفاخم تا 0

 هلودللةضرح كوك اهمنكلو نر تناك ىهف هن

 َّق ل ىم 2-5 ممالاو اهلكل ودلا 5 3 املع هةناكلا

 اهريغ هنموقي نأ لضفت رشلاو ريما لاهتحا لامعالا نم لمي

 هرارضأ تنتجا ارش جتنأ ناو نم تدافتسا اريخ حتا ند

 رت ل ال انا زو © ليرات

 ام .. لما | 9 2 املاح نم ةرخاش)ا 0 تناك

 ىمرت )» ليزاوش » هلق كو 1 اياراحل عشت الو هدبصل

 ايلج كلذ حضتي امدحاو ناقل مو انعورلا فل

 ىلا ١ك ماع ريمسد ربش ا هةيمسر 5

 3 ذآ اسنرف ىرو امف ءاجو 0 0 ) ا سرلا

 (اسمئاوان رف لاحت ئأ) اننلاح لع درس 00

 0 50 ايلا نيب تر روكستا أ وه ةدئافلاب



 211020007 1و طدوتا شيالا سيلا
 ةدايق تحن ىناثلاو يسورلا ( فودوريبس ةدايق ) تحن لوالا

 نر يل تاءاج ا ع تم دقو ىزلكتالا (نوتنقلا)

 رذم رذش تقرغت اهنكلو ةلودلا هجو ىف مايقلاب ترهاظتو

 نينح يح الا تعج رف ه نييابلالاو 0 مدع كت

 نا كد نا ولا صلع نه تيكو

 لفشل ةيلملا ةلودلا نم مّمتنت نأ ايسورلا تدارأ مث
 هاا و الو كا 0 لانوبلا ف امعاسم

7 0 

 نت

 د

 ف ةييوروالا لودلا نم ةلود لك ةسانس تناكدقلو

 ةقداصم اسئرف تناكف . ئرخالا نع ةفلتخم برألا هذه

 "ل صو ةلودلا تناكو ايشوزلل ةنداعمو:ةيلعلا ةلودلل

 ملاينولوبل اهراصتتاو ةيلعلا ةلودلل اهتقادص نكلو . اينولوبل

 ا[ 11 |[ ولاا ورلا تذاثلا لودلان الة لك احتل



 ؟ا/كح ماع وياو 00 الا ةيقيقألا بركلاو 5 و ريضحتلاو

 اليوط نامل لاتتفا دقو ) قس لل ( 0 5 لطاوش لع

 قرف دوجو تابثا ىف نوخرؤلا فلتخاو ( نيتوخ ) لوح

 ىغتمع .اهدوجو. مبضمب لاقف ىسورلا شيملا نيب ةيسورب

 دج الا نضفبلا زكناو ايسورلاو اسوا نس ساو

 يعلو لدبلا نايت[ كوالا الإ كلو

 شيلا ىلع ىنامءلا شيما مجه ربمتبس ١١ مون فو

 نييسورلا راصتان ترنا ةلئاههك ردم ابني تعقوو سرا

 هده دم اواو .( ناديلا) ةحضانم لك مهئاليتساو

 . 0 . جور اجاتوفو ا عالق ةعقاولا

 لولا( تنس راخو ( ةنادم اه ةنس نكقاو 5 مو ةسورا

 نوكت مف نادنبلا ةمطامم ام, ةلاااهاسور سما

 يسد نمور كلمت قفاه هال عم

 نصف تداراو راصتالا اذه انسورلا تعاد

 ةاطلب نق ىنماتلسرأ تناكو مس اك ا ا
 تاسرأف_ةيلعلا ةلودلادضنيبنان ويلا جيمل ( فولروأ ) همسا



 ةلودلا ءاملا, كلذ ناكو ١74 ةنس 0 + موب نارا

 ( جاربأةعبسلا رضي ) فورعملا رصقلا فايسورلا ريفس ةياعلا

 ىضاحلا نرتلا ىف برألا ناعت تناك ةروصلا هذهو

 ةموروالا لودلل 1ارت دا ع ةلوقلا تلعرا دقو

 اهنالعا بابسأ هيف تنابأ هده ةنس ربوتكا ب. خعراتب
 ينو الر لا كا تاهل هان ةسورا ةلودلل تملا

 ةلئاع ص سبل كلم لوبق ىلع اهتربجأو اينولون ةيرخ ىلع
 .اهعئارشو اهنين اول اًعبط امملع اكلم ةمالا هبختنت لو ةيكولم

 اف اينبم تلاخ نملك تحنذو ءامدلا امسورلا تلاسا

 كك الا كالا تيرعف ايكارقأو

 كار 1 هر رداد رطل نالعا تهدأ دقو

 ا 000 همه لكل مجو ةيبوروالا ةسايسلا

 القلا هتموكح ىلا ذاع دع كرف ريفاس ( نيخرف ىذ)

 75 مههمذ ىر قال كر لاكبر نا 1 ١| ىتكونيبالم

 ى» مم 172 /دربسوو مدالب ةحاصم ىضتمع لولمعي

 . 5 5 .٠ ٠ ٠
 زيجتلا م لك ابف لها ةايوط روش ثتصمو
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 ةلودلا دالب اوءاج ايسورلا سوسق ضعب نا لصحو
 1 والا نضاره تالا ىلاهأ نوجيبب اما

 و ماقو : بيلصلا مروددص لعو مهدناب نيلماح 3

 ١/”/ماع ا 0 00 هةهطأا د

 ىلاهالا تجابف نيملسملا دْص مايقللدوسالا لبجلا نانا وع

 اديدش احامه

 ىتلاةديدعلا مئاظفلا ىلع تفقوو كلذ ةلودلا تن اله

 1 رو 0 ةسورلا ةلودلا تردنا اج دلو فا

 برا ببس كلذ ناكو تضفرف
 : ولولا كا ةلايم ةدر افلا ةمذا تكاتك

 1 5 اينو تس «نيتس رس

 تن هنأ » 0 ١/١4 ةنس ويلو خم زاك

 كلو اهدتاإ ف هطللا هل 0 ةك

 فما لعومر كسلا ردح مقترا اذا انوص ماعلا ىأرال

 برحلل ةيلعاا ةلودلا دادعتساب ايسورلا تملعام دنعو

 تلعادقو .«افوك رك » تلتحاو اهرك اس



 0 ل لا | فلس ايي هتسلا نم رقم 4

 اهضفرف ةينولوبلا ةحاصملا فلا#تابلط ةلمج اينولوب ةموكح

 ايسورلا لخادتل اببس اذه هضفر ناكو اينولو باون سام

 0 كا الا تاير ا اريج انوا تكف

 00 ل ا اوال الا نم نريتكلا

 ابما ص ايسورلا تغلب ىتح كارح الب اهلا رظان هلك ملاعلاو

 رهاظلا ىف ةلمتسم اينولو تكراضو ةفلا رادلا هده نم

 ال اول دل ارهاب نطانلا  ةيركح

 هك كارو (ليزاوق )وبصل نيم ءانثالا ةنهقو

 300201 لعر ا ورا ءادعأ كا ناكو انف

 0 ل درا كالا لكم اننراكل ايصخشت
 00 0 سا زكا سف ءرسأب هباتمالا نم انين
 "هللا | رار | بوراو ةيلعلا ةلؤانلا ني تالكشلا

 لولا لاجرا نجعل مذ اب ىرتشيل تان رفلا نم نيبالم
 ل

 ةلودلاب نوئيغتسي كاذ نيح نوينولوبلا نوينطولا ناكو

 راع ا



 ال

 ديدجلا كلا اذه ةطساوب مدالب ىف تابارطضالا ثادحاو

 ىلاعلا كابل دل نون ل وتلا" ووتطاولا كي دلع نش

 (سالسن اتس) نينعن ى ايسورلا ىعاسم طانحال هل نيثيغتسم

 ةالوع دض الذي ةناتطسالارايسوربلاو ايسورلا يس لا

 مدهج لك نيبينطولا
 اولا حا مدع اسنرفو اسمنلا اص مم

 ةلودلا اتسرك ( سالستاتس) نيس هاشم فا

 قابس ةدئافتاخ ا ةريط اونا لاو[ يور دس

 ايان طم ناطاسلاموحرملا نكلو نيينولوبلا اص

 ضرب لف ا ل كنردب رقيب تحمي ناك

 ناك 1( ننام 0 نييعل ناو امس . هدنض لمعلا كلذل

 اكلم لجرلا اذ-ه نييعت مف . اًملطم ةلودلا حاصع رضبال

 ب54 ةنس مسدس: / مو اهولؤبل

 يح اينولو اتالم سرك لع لسا اديه مسا

 اجاراك بئاغر) اميل تانارطضالاو صدشنا

 خيراتب ةثدنع بلطف . ةيلخادلا امنوؤشىف لخادتلا اهل لرسو
) 



 هذهنع مثرلاب اليوط تيّقب ةوادعلا نكللو ثلثلا لوذلا

 0 نيبو اهب ةديدش

 "ل0 ظ اق لاو اندزا فلاح تابسأ نمو

 0000 ورع اكلك ىلا ا راو دنس ةحلصأا ىف امهك !نتشا

 ايسوربلاوايسورال قوريناكدقو .ةميظع ىضوفلا نم ةلاح يفو

 اهمف ىضوفلا ةدايز ىلع لمعلاو اينولو ىفابوق اهذوفت ءاقب

 املع الاسر دل انو( مسا رم انكحا

 اكل ا فم ماع اسمتلاو انسلرف نان دمع دق ناكو

 ارو 2 ىف ةيضايشلاو ةيرطا انرق ةدعاتم اسمنلل نمت

 مايق ةلاح ىف -اهتنض اسنلا نخاد مدع اسلردل نمضنو

 اتا كا دعتقو لصح دقو . ارتاكذا نيبو اهب ب نيك

 نافل اولا تدارأو قوت اينولو ةرويج كلم ( كلاثلا

 .تسجوأ سالسيناتس ) هنع الدب نيعت نأ ايسوربلا عم

 ةروطاربسما انيراك دنع ًابوب ناكىذلا ( يسووتاينو
 ا ورا نر كي كو ابفاشع ريك نم اقماع ايمورلا

 ايم دارا إي اءاسقلاو ناقستلا رون ءاقلا ىلا نييعتلا



 57 ةيقرشلا ةلئثسملا 2.
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 #* رشع نماثلا نرملا

 ةمهم ةدددش ةمزأ رع نماثلا نرعلا قف تيادح دفل

 قلااضمورلاو ةيملا ةلودلا ند تبر ةيقرشلا ةلئسما

 هدهو زاد ماع اكان ل١ امد ماع رخاوأ نم تلاط

 ا ها اتلا:ة ةرب زغ ةديدش تناك ةيرادل
 )ع 9 53

 .دلا ماب ةيئاملا ةلودلا رومأ

 ةفلاخديءلا كلذ ىف ايسورنلل ةملج ايسورلا تناكاذدكر

 تاونس يناع ل ناكو ١075 ةنس ليربا١ و ايسورلا

 عم اهفلاجت وه ةيقرشلا لئاسملا يف ايسوربلا لخادت ببسو
 ةديدشلاةوادعلاىه فلاحا 0 ةعادو 3 00 وحن اسوزرلا

 اكل لإ ناش 2 00 0 0 00
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 برملا ىف ايناملا تماق دقو . لودلا 11 بلط

 ةيلملا ةلودلل مف ارتاكتا دض ابك ابوروأ بجاوب ةريخالا
 نالذملاو لشفلا ايناطيربل متو رصنلاو رفظلا

 "011 وادع مآ نيملسللاو نينامثلا'نحاو امأ

 . ءالخدلاو ا هر الا هركتي ال نيبف ةيلعلا ةلودلل

 1 اا هل ار انج اردن نا نينامملا ضتاوق

 نورثكلا قاف ولو ماوق لكب مدالب كالم نع اوعفادن ناو

 ةداس رهدلا دا اوشيعي يح فيرشلا ضرغلا اذه ىف مهم

 ةفالخلاةبارل وح نيعمجأ اوفتل نأ نيملسملا بجاوو . اديبعال
 ىف حاورالاو لاومالاب اهوززمب او ةضنملا ةسضاسسلا

 ةعرو مهتعفر اهدحم ءاَقِب ىفو مهفرشو مهما 01
 ةسدخلا ةسٍالَس الا ةدشعلا



 كا
 ةئنامعلاةنطاسلل كل 3 دانمدق [غ ءىراملل املج متصنلا

 رهاجم ودع مايالا هذه ىف ةيمالسالا ةفالخلل عبطلابو
0 

 ريغ امنا ضيوعمتو 6 ك5 0 لمعيو املا قاوداملا

 ةلكسم اهنأب ميلا ةيقرشلا "تسلا ضرس ىككو ا

 ةلودلا اهفاعاوروا فد هب نو انتلكلا ناب مالا عازللا

 ةاداعمةقشضحلا ىف ىه ةيلعلا ةلودلل انتلكد ١ ةاداسم قاف. .ةيلعلا

 اقر مثلاو ىبرغلا نيملاعلل ىأ نيجاسما لول و نايحم ع لكل

 كا مامأ انورأ بحاو ناد

 ةيلعلا ةلودلا دض ارتلكتا ام ةعاقلا سيذاك الاو سناسدلا

 مالسلا ىلعةظفاحملل لمعت تناكاذا اهملع مح ىلج حضاو

 قرشلا يف ارتاكت ا يعاسم طبحمت نأ رشبلا حاورأ ىلعو ماعلا

 وكح نا لوقا نا لثملا نمو. :داضرل اس

 سثاسدلا لاطياب ةيئمرالا ةلئسملا فاتماة اسسوراو ا

 مل هنأ نظأو . ارتلكتا ساوس ىعاسم طابحاو ةءزيلكتالا

 :لودلا لع ايمسر تضرعارتلكلا نا ناسا نعد 2

 اسنرفوايسو رلا تضفرف ظعال اناطلسلا ةلالح ملخ ةيوروالا
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 مالسالا ديج ىقال ايناطيرب ديج ىف يترعلا دقعلا

 . ئمالسالا ملاعلا ةوق اذه هءاتك ىف تنالب رتسللا نيبو

 نيبو ةطلسلا ساو ل ل كرولا ذل نا عك
 نوكي نأ دارا هنا فيكو لوالا نويلبان عورشم كلذك

 تافلا كلذد ديرب وهو  مجاوق دوش ناو نيملسملا ةفيلخ

 رالا و نال د نوعافلا ةعورش لا هموق راظنأ
 نوكي نا تجي ةيمالسالا ةفالخلا كرم نأ هءاضيا تنالب

 )011 نركا انا ني لمتسلا يف ةفئالعا ناو كم

 000 1 ير لا رمال نإ أ ءانويد اهمال

 هل كلذ تدي تملا قع !ءادث فيكاهرومأ ردن

 هدعاسيوهرصنب فيلل اجاتحم عبط را رك ياا

 د كر ةاطالاو م تكتم ان آلا فيلملا كلذامو

 00 :ع مجرتم الا وه امو  ىرب مالسالا لبقتسم كناتكل

 ةلود ار ار نإ تاسالاب ركل كد ان ءال

 0 بجي ةفيلخلا نأ 1 نأ الا تنال اراتسملل قا وهل

000 



 ل "0 كل

 رصمةطساو نادوسلا ىلع ءاليتسالا عورشم نأ اكو

 لاسر كلذ تضيف مك زللكن ال دنعةعدقلاتاعورشلا نه وه

 ةموكحةطسا و نادوسلارخآ ىلا ركاب ليوماسو تود

 ةفالملا لمج عورشم ناف زباكت الان نظلا تنسحأ تلا رصم

 عورشم وه ممباحو زيلكتالا ةباصو تحن ةيمالسالا

 لقت ند 3 كيعل دبع 0 موسأ وس نم نورنكلا رك

 ففورعلاتنالبرتسملاعهنمو عوضوملااذهىفزياكت الاباتك

 ىنمملا اذه ىفرصل زداكت الا لالتحا لبقاباتك بتك دق .رصم

 هدالب ةموكح ضارغأ هيف نانأو ( مالسالا لبقتسم ) هامس

 ةحناف ىف بتكدقو مالسالا لبقتسم يف زيلكت الا يتامأو

 ها دا

 هدطع ريش نلف لل

 الجأو ماظنلا ف نسحأ دوعبل

 نا ىلب نيماسملاب رضيال ةينامملا ةنطلسلا مده نا ىأ

 لجأ و 8 امرع اديع تعمل نكن نايعلا دمتعلا انك

 1 ادقه نود همز لا وه تتدبا لا لذ مام نكنلو ل
5 



 تك 5 د

 ناس رع هاف اململا ىا ترملا ةالبرو ضيم ةسورملا

 ناطلسلا ةلالج ىف صوصخلاا لعزيلكت الا ضغب ىذلاو

 ةبار لوح نيملسلاا ةلك مج ىلا ديدشلا هليم وه ىلاحلا

 مهننامأ ىمسأن يبو مهني لوح رمأ وهو .ةيمالسالاةفالملا

 نيماسملا ضعن جو رخو مهضعلو نيملسملا نيب قافشلا داجلا ىا
 مامها ببس ءىراقلا مهي كلذ نمو . ةينامءلا ةنطاسلا ىلع

 دض نينلسملا نم اوماق نيرذلا نيليلقلا دارفالاب زيلكنالا

 قام لكك مهل مم دعاسم ببسو مظعالا ناطلسلا ةلالخ

 مي

 1مل ا تل طتساول ان نيمبلا ملع ملعت ارتلكتاو

 0 1 نرك القل ا ايتاصوحمم نيلتلا

 ردقال) دئدنعيطتست اهناف . ةرومعملا ءاحنا رئاس ىف هل دحال
 011 موال داتا نيلبلا دع ايثاغرا دقت نا( هللا

 ةنطاسلا مده ىلع اهلمعن ىهف كلذلو . ةفيلخلا اذه ةطساو

 00 حلا طرف قيم لع الدعس ةنساهملا

 نامل لك يود ل هيلو



 ك1

 لا الو ناك ما انلطانملا نأ كا

 ناو ةياعلا ةلودلا نيبو اهب ةوادعلل ايبس اعاق مادام نوكيو

 اهئاقب ىلع ارتلكت ا عم قافتالا اًتلطم لبقتال ةيناملا بابل

 دق ةظالكلاو. اك هناا يضم كليم نال

 ةينامدلا ةلظلسلا ءاَم نآ.ارتلكتا'تار.كلذلو نوح

 ىف تابقفلاو لك اه. اعنمو ابي رط قة دس 1

 لق ءاقثلا الان مطل ةلسو ريخ ناو طم اكدت 0

 ةنامعلا ةنطاسلا مده وه كلل ىداو لع أهدن عضوو رعد

 ةباصو كح نوكي. لجر ىددأ ىلا ةيمالسالا ةفالكخلا لكو

 ايناطررب ةساسجرخأكلذلو . . مهبدبأ ىلا ةباثعو زياكتالا
 مهمايقو ممل ىلا ةلاسا 1 نيلمؤم ةيبرعلا ةفاللا عورشم

 ترملا غو ترعلا نك 0 ةلعلا ةلودلا هحو ىف ن دايصعلاب

 نر ل ل زباكناالا معدل ٌّك نيد 51 نيماسملا نم

 ىربتنك اهنا كلذدلو ا تياوللا نو م
 عورشم ةينمرالا ثداوملاامايأ مدئارجىف كاقرسسب زلكنالا

 كالمالا نم مبسقت ال نيلعاج هللا اهام ةيلعلا ةلودلا ميسقت



 2 ريغص مالا عيمجو اهفالتخا ىلع رصانعلا ل مويلاتملع دقو

 0016 ل ىلا نإ ىلا ودع نأ ةرييك وأ تناكأ

 01ص دا كك نب اليوط ايئاؤر: لع تريم

 هلال يم ا تتم ةيدامو يللاو لا ىاايتاعاسو

 اور اءانثا ايكار محو ىف اهمايق ةلمؤم ةنزيلكت الا ريئاندلاو

 الل كا ير اا تا فاو اماما كاش

 يبرأ ا نانويلا نالدخ هنود ايسايس

 رصم نم ٌمانمتم نوغلبي ممنأ زباكت الا بسح دقو

 ئساسالا رجملا ىلع مسدبا كلذن نوجضيو ليثلا ىداوو

 هيف سر "الات انكلو . ةنامعلا ةنطاسلاو ةيمالسال | ةفالخلل

 لاا الو ذل را ذاحاع لدفلا صم ىف مهيضا نأ وه

 فعضةجيِتن وهاعاف لينلا ىداو دالب ىف ىلاحلا مريس ءارقلا

 داس إو نوومال ا فتلاعم مهملا تملس نيذلا رصم لع

 رهوج ىلع اًهلطم رثؤيال ةيرصملا تارادالا ىلع زيلكت الا

 زاك الا لهم كوالا نويلات لشف تيجو..ابسيةلكنلل

 ةلاحم الو
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 0 روب ةنس فرح دعت كدت انور تار دشادفو

 اهرتاسح اهناعا: نط وعام اثار عم امبورح نم كي

 لغ ةلودلا ةملاسم ةسانلس تلضفف تورطا هذه ىف ةحسلا

 ع. ةوادقلاو قادشلا دف معراتل اذه نيف“ كابا ل

 ةواذتلا هنيه تزيظ دقو اكس تاو ا

 ثيح . رصمل زياكت الا لالتحا دعب حضاولا ماتلا اهرهظع

 زيوت الا ةطخ ىو لالالا اذنه ىناطلسلا هللا ١

 مل قيدصال زياكت الا نا هنم لعام هتلالخل مهعادخ ىف وادق

 مل ةموعزملا ةعدقلا مهتقادص نأو ايكرت ءادعأ ربك أ مهناو

 ميعاطأو ةرلا مهتوأدع هءاروءاورتس ا 1

 نامء ل ١ ةلوذ دِص هدي دشلا

 اف نتاسنلا نو لع اوبوكا تل ل

 تحابف ةسسورخلا :كلالتمألا احا كا يلا

 ا 7 يضاسد نكلو زوردلاو نيس ل100

 ا ما لاذ رضاعلا هد فاعضا ىب و. ةدخاو "هجن ردا

 هلك ذل ىاةلعلا ةلوسلا ةرد 00 امل كال



 ةعدتلا مههيدصو + دلال ممودس كم5 | نوءدب

 نيرئاث نولازي الو اوراثفةروثلاب نيماسملا دونملاىلا تزعوأ

 نالهنظأ الام وهو  ايكرت نم زاعناب مهتروث تناك ءاوسو

 ال” ءادللا ردا تدك واواةمراعم لئابقت هس ةعاق ةروتلا
 جرئاهض نم زاعياب وأ - اعيمج دنحلا وملسم زاثل ةروثلاب

 اوداقمتسا 58 اع مطاس ليلد هذه ماوعدف . مبسومتو

 عرابشا ناو ةيلعلا ةلودلل ةقادصلاب مرهاظت نفي

 م هلآ هي انكرتل هود

 زومأىلو: نأءو نم ةينامملا ةموكملا تكردأ دقلو
 نا ( ىناثلا ديا دبع ) مظعالا ناطاسلا ة!الج ةيلعلا ةلودلا

 ةقادصلاب مل رهاظنت نع رضت اهناو اهدوف ةعادخ ارتلكنا

 ةلاودإا نع تنشأ هذه ان رماطلا اهعاذعاب ربضتاع نثك

 نيلرب رعؤم ىف ايسورلا دض امدعاسم ىوعدب صربق ةيلعلا
 نففت ر دفعا نأ نودي ه0 نيسارختو رع ولل تلخد مت

 ةلودلا نا لب . ةدئاف لقأ ةذاكلا ةمريلكت الا ةدوملا هذه

 0 رع و ف ٍظوهكمدل مام رع رعو 7 آل اده ف تدمف 9 لعلا
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 ري كياكام رديه ةداكلا ةتادصلا هده نم 50 -.

 ايو را نأ ىف ةعاذ ىلع ةقعم !مأل تا

 زيلكت الا ةدراطم عيطتست الف اهارق فعضتل ايكرت ب 1
 اكن لويس انك رن فيضتلو ةصقرالا رشا ل 0

 ناف كلذ قوفو . اهنع عافدلا ةجحن ابكالمأ نم ءىت ىلع
 رظنلا مطقب .- اهل اك مفاد سيلك تيك ا

 ابليذت تناك  ةيعانصلاو ةيراحتلاو 3 دال بساجملا نع

 لك ةماتلا ةطايسلا نمو نولسلل دنع ةوظنلا نم ةقادعلا

 نم زلكن الا نودرطي دنهلا لفها كك دقت نشا

 هذ ممل ايكرت ةقادص الول ةريبشلا ىابيس ةروث ىف مدالبإ

 رادصا لع ) ديجلا دبع ) ناطلسلا موحرأاتامح يتلا ةقادصلا

 ودملاو ةنيكسلا ىلا نوك لاب هبف مرمأ دنلا ىماسمل روشنم
 همي دص ا تابارطضالا ثادحاب مآيفلا مدعو

 « ايناطير 1

 0 نينما اليوط اوشاع دنملا يف زياكن الا ناك اذاف

 مويلا ماهو . ةيلعلا ةلودلل الا كلذ ىف لضفلا اف نيملسملا
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 .ةيلعلا ةلودلا عم ام.ورح يف لاجرلاو لاملاو تقولا اهتءاضاو

 دات نا املع ليحتس هنأ ى 1 ةبج نم كلذك 8ك

 مايقلا ىف هيقالث امل ريك الا سرطإ ةيصو ذسفتنتو ةناتسالا

 ايف انوروأ لود نمو ةنيلعلا ةلودلا لبق نم مالا اذن

 مامهالا انمورلا ةلافف ادلو - ايضلخ امل رك اهمداامم فو

 قو لا و و 57 ةلاشمو ضقاالا قر 2 لع

 ةريخالا برأ اةلئسم قو هيما هاك ى ةملاسملا ةده 5

 تاقالع خو ا ىف دجوال ةئان“ ناوي انسلا تتسرب كفو

 ئدلا عا داتا ذم ةنادسلاو ةللانشسللا هنو رلاعم ةيلعلا ةلودلا

 ردصي ا هش هوجرب ناطاسلا-هللح ىلار 0 هلالح هل ثععلا

 نان وما عم كرما 0 اما 57

 د02 دم ل12 ىف تديصأ ىلا ةلودلا ةبأ
 مالسالا ةودع ارتلكنا ىبف ةياعلا ةلودلا دض ناودعلا ةبارأ

 رك و

 اف ترهاذ ةليوط | الما لولا انوش ةتيبفف" كشفت

 تناكو . ةنيمالا ةفيلطاو ةيفولا ةكيدصلا رهظع ةياغلا ةلودلل
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 نيدلاو سنكلا ةلئسم ببسي ناعلبلا دالب

 ةلودلا مم اهيورح نم ايسورلا هتبستك | امف انثحي اذاو

 رازملا اهيراحو نرق فصن و.انرق انث ر تداع اما د ةثاعلا

 . برح لك ىف ةميظع ةرثكب لاملاو لاجرلا تدّقفو ةديدعلا

 . زاقولاو مرقلا دالب الا ام رح لكن م ةقيقملا ىف لنت و

 دالبلا ضعل نا وهو ادمأ هنظن 3 مام ايوا تا دقو

 انامورو نيويلاو ايراعاو ايرصكا اررح ىلاة

 ةرئاسناولاوانامورو امر لاو دلو .ءادملا دعا

 الا :اناسور ضخالا لعو ..انسولا طر تسال

 دادولاو ءانضلا ةلملا ةلودلاو انيكاو اناا نيا
 هدده ىفاااابرا فذ عم امسايس ىف اهسفن ايراغلب لدتعت مو

 دبع ىلو سإروب س رب قانتعا م ةريخالا نينسلا

 ىكا دوار نيدلل ايراغلب

 ةيلعلا ةلودلا مما ورح نآةبح نم اسولا تل
 م مس 2 5 8 .٠

 قرشلا ىفو ايس ىف اهزكسم ىوق ىتا ارتاكن ا ريغ ديفتال
 ايسورلا ةوق فاعضا ىف ةحلصم مظعأ امل ىتلاو ىصقالا



 هلل اتللا اذيم نأ كلدو . الع البو تايسنملا ميسا

 7 ماع د1 لا كلما تلق ىف ازابك اراصنأ اجو
 . ةءرجلا ةيسنجلا د مسي ئعاوتلا او

 مساب ىعونلا احلالقتساب 3 لاب مويلاةماق مب فوبلاةمأ ىهاهو

 ةلودزأ نايعلل رهاظ 00 يدمر هي

 ةيساملا ًادبم لضفب ةيلاحلا مايالا ف توملا عازتعزانتاسمنلا

 مان ةيقرشلا ةلئسملا يف امباد تماق دّتف ايسورلا امأ
 هاا ررلاو نينامزلا جارخال تاكمف ىبك دوئرالا نيدلا

 الا ا دال دلل كاز نئرانللاو نيمرصلاو

 عم كلذ نع ا لك ورا ندا مساب ةييلملا ةلودلا

 نيبو - ةدددش ةوادع ةريغصلا مالا هده لداقتسا

 اهضا 1 رماد متسول عمطلا ن  ابشف ق"'تدجتو املابضعم

 سانكلا مأ يه ىتلاةينانويلا ةسينكلا نأ نع الضف كلذ

 نييبرصلاو 0 تعم 0مل

 نيس انودقم ىف ةفلتخلا ت ها نيب ماقلا عازلاو

 هيلا تراص ىذلا رطخلا ةجردو 00 0 ًاديج
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 ى نيقداصلا ةيناسن الا يبحم لع بج ىلا هململا ى

 ةبوقتو ةيلعلا ةلودلا دضعتب ا رعوقو مين 00

 تال

 انتل تدمع اد اسوا اجلا اسك

 عسل ناين ب ةيليلا ةلودلل نويعدعلا نيتوديسلا انك دف

 لع ةيظفاحلا لع اهات تلف ليعتسس سا طل ا

 ةينامعلا ةلودلا جايس ىلع ةظفاحاب ماعلا مالسلا

 ذأ ةيلعلا ةلودلا عم امورح نأ انما 00 دعف

 دفا كور ايفدشب ةهرششملا 2 : اننا تاريظو ؛انليااراط

 اك , 1 كا زم الأ 25 2 9اس

 مامآكلذك ميال ايلاطيا 0 كوكس قلة ا

 ةناملالا انامطاقم نماءتع جالا

 لع ةيلعلا ةلودلل دلل 0

 ةيانيسلا 1 7 3 ءأن ةيخسلا هنطاسلا دص نامليلا ملأ جيبم

 مالا 320 جيم 7 3 46 ناك ةيكيل 0 ونأك ةلود 00 ان

 ناقلبلا ممالاسمنلا يبت ةجينت تناعف .نيدلا ساب هضم

00 



 ةروقلا نودلا اك تن تاك الم املع ترو . كلاملا

 لا 0 هيلا اعاه نع نأ نودن :ةرهاتلا كلالأو

 أمييبشل | ماعلا شهدب- ةيح تس

 ةسايسلا لاجر نم انوروا أ ىف نوريثكلا 1 دقو

 نزاوتلل مزال ىمأ ةيلعلا ةلودلا ءاّقب نأ مالقإلا لاجر نمو

 ربك ١ راطخالل ةبلع نركيي ( هللا ردقال ) املاوز ناو ماعلا

 امرغو اهبقرش ض رالا امل دتع نارينل ةلعشمو راطخلالا

 مالسالا ا اعلا كل هم مده ناو . اه.ونجو اهلامث

 اكل ورد تردو نيلشلا نم ةماغ ةروثل عاد نوكم
 ل 1 خلا اعلا بو رج مدس

 اا ف2 ادمأاا يط لصلا نوعدي اوت ذلا ناو

 ارك اهاكيوأ هناا ةلؤدلا 11 ا ا

 000 لاا ل | م قا رقلا يحسم ىلع ةضاقلا ةررتخلا

 لا ةلود 5 لع رومالا 0 نورسسلاو ءالمعلا مجأ

 01 10 داما ءامدبو لا ةزرجولا نيمو ننال ناعم

 ذو لك فاراحلاو ايلا فرق
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 «ىتاقلبلاداحنالا »ةيلملاةلودلا نكم سس ؤينأدبربناكض عبلاف ٠
 ىيتاتس ناكو ناتو كلم ةداعاد ناك يس | سال
 امهملود نيب ةلودلا ميسقت عورشمىف نوثحابت, اسمنلاوايسوزا

 ةلودلا نا" لعب نقسم | وك ميمجاو اعورشم مضي ناكل كف

 ىف اهماع دوجي ناك امنايح ىف المأ مرثك أو لجالا ةريصق

 مويلا ثعل ولو . الع : نيسسبلا حرف ةيسغل ةعرد 2

 ةلودلا اواروهساوسو ىصالا نرفلا رخاوا تاك

 رصتنتو رشع مساتلا نرعلا رجا وأ قف تراكم ةذر زعةعات هللا

 دب ةيضم اصلا وف رضا يع دج ع تس

 يطل مي اوذكل ىرخلا

 عونا ىرورض ةيلعلاةلودلا ءامب 0 ىه ةقصحلا نكن

 ) قرشلا مأو برغلا مأ ةمالس اهناطلس ءاّمب ىف ناو ىرشبلا
 مهصعل ريمدد نم ناسنالا ىب ل دارا د لج هللا ناو

 ةيلعلا ةلودلا جايس طحن ةايوط ةشد بورح نمو ص هللا

 ى ةينامءلا ةلودلا هذه تقال دّمف . ةنامءلا ةنطلسلا ءاقيو

 رق نابي ىعادتل كت تناكةلئاه اراطخا ةيرطلا 0



 لود نم ةلود هرث مام ةينامندلا ةلودلا هذه تاو دعا ك2

 لن ام ا تاكد ةئدملاو ةعدقلا ضرألا

 قافتالا ىلع أبعم ةفااحتم ىهو لمعتو الثم اسمالاك لودلا

 اقل 1 كا هاطن تاك دقو :امعع لعاشسسورلا عم

 عايسم ىلع كلذك ةرهاظتم ىهو ىعستو ءافولاو ةقادصلاب
 ا 2 اسف ف وذو اهدنا مابك داع

 الط ل لاا فيس امر لع ذحتنو ممتجل اباك ان وروأ

 م يه تناك مت : امتمالّسو ةيلعلا ةلودلا لالقتسا ةبامح

 هك لا | اذه مس ةيلعلا ةلودلا ءىزجي

 نديدع ابلحو ةلودلا ناكرأ نصا وق لع نولماعلا ناك دقو

 ةيوق هللا اهامح ةيلعلا ةلودلا لازت ال هلكك لذ ممو . ءايوقأ
 روطاربمإ اهدو سطخمو لودلا ىوقأ اهفاخ ناكرالا ةتباث

 ٍْ كا هتمظعو هنوش هلك ملاعلا 1

 ١ 1 ادع ئاهذيالا هياع نابسلالا شهدت دنفلاو

 09 للا ةلودلا نع ةنس و رشعو ةناموح نم تك ناكأه

 ال لا د ف نوشناة نويسا سلا وااتكلا نك
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 ا 16و ايما ١ ضومت ل لوتجاو ةطلسلا

 كتحتوو نامء 01 كلم 5 | لع سح نا مظعأ كلف

 ره و وجو نم ةلودلا ريبطتو ءالخدلا ىعاسملاطب ال هّتانع

 أمو املالا/ ةنس ترح نم َِ دّقلف . ىلا ا ناطاسلا ةلالح

 :فاضصلل ةبيصمو ةلودلا قءابالبلا لب ءالخدلانأ امن ىرخ

 نيذلا لاجرلا ةيبرتو مهتوق ديدسبت ىلع ةيلاعلا هنكحت 0

 هر مقو .اهردنعتاع د نوسو ةلوذلا ناش ن0

 نم الاجر مويلا هلاودلل نأ لع 0 انونلا ةنام الإ 2-00

 امبح يف و نو امو ءاؤولاو هنا كان , امومدخل نيقداصلا | م : نأ

 0 .ةيجلا معر 3 او لينس نم ءداخدلل سل تا

 :ء مسالا لوهع تناك ىذلا هاشاب 0 » ةلودلا ىحاص

 ةيلعأا 4 هل )ودلا ف 000 رخال بق رق نان أح أ نم تت 0 8

 تالكشملا مردعبو م انفرعلاو 0 مررظت

 انتم ران قو ةيبانلا ةلوذللا لارج يت كاع

 اه 0 وه امل نيهراكلا»باتكلا ريو اهءادعا ف

 تاز تلا ايالبلاو امل لع تطقاست قا اصلا لك دعل ةيح



 ”0ا ليدل . داقلا# ا ازدأ رك انه ط ا اودأ
 هل ١ دان ار ىذا نو هيل اهدانتال ةيلإو لاضع

 سئاسدلا اودعاسنيذلاو ءالخدلا م ةفاتخم بورح ىف ةلودلا

 رعك ةلغلا ةلوذبلا مسج ىف لخد دّقف . ءالخدلا م ةيبنجالا

 ةييمالسا ءاهساب مءامسأ اوريغو الاجرو ءاسن تن اهيدجلا نم

 اهامسأ ىلا مهضعب لصو ىتح بصانملا ىف ءاقترالا ىلع اولمو

 2 7 0 دارا كف رفا نوفا نم اورامو

 اال ف ءلحللا ف عازقو اهرارتسا لع اهءادعأ

 8 تراصو هسفن شما ىف ىتح ةيلعلا ةلودلا عورف لك ىلل

 اا ولا ار وم دم تتكو نك دوفاو ةنبطع ةظلتن

 لمعي نمو ةسايسلا ىسور هنا ايعدم ايسورلا اصل لمعي نم

 سيل نكلو ةسايسلا ىزيلكتا هنا ايعدم ارتاكنا اصل

 ةيانبلا قاع نك نما م

 الاقل هلل لو ةكندما ةناملا ةمالا نأ الواو
 000 دجال اس مزريلا تنخالعل تناول يطل

 نم ةيلعلا ةلودلا ىف مل ناكام ىرخأ ةلود يف ءالخدلل



 ظ ل

 هدّص لمعلا ميملع بجوو . ةلودلاو ةللاو نطولا ىف اليخد

 وه اذهو: . ةبنطاولا ميتابجاو .امايق .يعاطتسا قام ىلا
 00 زياكن الا نم اًميرف نا انصرف ولف ملعلا مها يف ناشلا

 1 تباووتلاَو تانارطضالا ثادحأ ا قام

 يان ايفان واانالإ ف أ تسورلك فس هلل
 ءاضملا سي لأ زيلكت الا ةيّقب ىلع ذئدنع ةينط ىلا همن كحاو

 لئاسولا لكب ةيبنجأ ةلود صاوال نيذفنلاة نوما ءالؤه ىلع

 ةعلبلا ةلودلا ف تاناوطضالاو تاررشا 20

 ١ ةعاطتسالاو

 مياسلا ق ةانمتالا ىلا انمدق 6 لوصولا لبا

 الا ةينامءلا ةلودلا ىف نيملسملاو نييحيسملا نيب حيحصلا

 امان اصالخا امل ميجا صالخاب

 اهريغ نود اهدحو ةقيفحلا ىه هده

 نم ءاد وه ةيلعلا ةلودلا ىف ندلا فالتخا ناك اذاو



 كح ١٠ د

 دلآ ءاقدصأ ىأ زدلكت الا ءاقدصأ لينتو اهتبغر فالخ لع

 دكا دللا ل له ةءانملاو ةذاسلاو ةحارلا ام ادعأ
 مث نيملسملا نودع ارتلكتا منع ةمفادملا نييحيسملا نا

 م مهم ةبانعلا نسحو فطالاو ةقرلاب مهتاءاعم مهنولاسي

 كل ف لا نيلتلا نث قافولاو قامالا نا

 لدابتملا ليملا ةجيتت لب ةوقلاو طغضلا ةجينت نوك ال ةيلعلا
 تكلل هلو دلل ءانولا و ضاخادلاو نيينالحا نك ةيثلا نيسحو
 000 11 ةدانس ةفيح ير اوزوأ لودتناك اذأو

 صاوال لاثتمالا مع رمأت 0 اماع جاو ل دانا قرشا

 راد الار امدح قد ضالخأالاو أم "7 ةلودلا

 0 ةوادا او قاقشلا روذب ءاقلا ىلع ة ءلا لودلاف

 ةوادعلا ريغ 0 ا 5 لحتلسو ص ال نيحسملاو

 ةدددش !اةموصحلااو ةرملا

 اوأر ئم ةيلعلا ةلودلا ىف نيملسملا نا نايبلا نعىنغو

 ليدل حالا تاو ليس نييحسملا ينادخأ ناهز
 ا ىأ نان ١ ةلودلا دبعل اثك ان يتاهعلا نطولل انئاخ



 توروت ندلا كتلوأو تاناتلاو سئاسالا باحساس

 لعد وضقيو ميسم دك ,نوراوتي اغا ةلودلا ءادعا اسأل

 ءادعأ ماو ال مهعابتاو مهنونجو مهنيعب مهتداعسو مهتايح
 ثداوملا يف نمرالا نم اونام نيذلاف . مل ناك رجلا ةلودلا

 اوتام نيذلاو. ةيزيلكت الا سْناسدلاةسيرف اونام اما ةينمرالا

 انام ديتتلاو لبر. ةيزتلكشالا ناس الا ةيائ اع

 ةءزيلكن الا سناستدلا ةسيرف ونام ايلاست يف نانويلا دوتج نمب

 ا ميصاوأ م ها ه4هدحيصنل لمعلا نمو ان

 00 نيمردل لانام 00

 ةنحم لعد لا ا 2 هلود لدم ورد نا ىمدو

 ةقداص 6 ولممداعسو مممحارل لمعلا وقرشلا نيعحملا

 ةئياملا ةلودلا يفاصت نآ اهلع سجاولا نم تآر اهاوعدا ف
 7 نا 0 0 1 ا اهأ دسم 5 لانا حل ع

 لبسي لبق 3 0 0 0 1 1 هضناملا ةيلملا

 اهدالب ف لمعل ةيلعلا ةلودلاك هنوق ةلود نا را لمعلا



 ا / اك

 ةتبلا هل موزلال ممرصن ةجحب

 000 32021 دالق ه رروألا لودلا كفن ىلو

 نوصقتني ال ةيلعلا ةلودلا ف نييحيسملا نا ىهوةحضاولا ةقيفملا

 اجا 0 مل نا ةلماعملا نسح ىف 00 نع

 ءارضلاو ءا يدل َّى تر ةلو دلا لود_ح 1 0 0

 مل اياعر نس>حو مسمملع ا هي لك لوحبسلو

 ىدب ةلود ةسوروالا لودلا َّى حيو ا ندد الا كلذ أماو

 ةلودلا ف تأ ١ ا اد مف ل انعلاو و م2 .ء عافدلا

 11 نويت يع 000 2 ٠ ةلودلا ديض

 التي نمر اك قل ا ةينامعلا قولا لكك

 ساسي نيدلا 00 وعلا رو ع ا اك لوذلا صعل 1

 نا ام و د رذلا ةلكبملا ىف انلح كللذ تن دقو ليد

 اما ناكل ةمآ ةنيكس لعاونك كيلواعللا نورا

 7( 0! ةمركتللا دع تاكل لوؤردنال نورك

 لا هبوملا ةلألا نم ةياملا ةلودلا يف نيدلا ةلكسف
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 فصنم لك اهم قطنرو هه اهرردل ةفدحا هر

 هده انو ولااذه لاول نا ل كل ا
 2 ات هدهو . ةيماسلا ةرضملا

 الكعأو فاعجالاو ررعلا نم هللا ةلوالا ىلا

 مئات اسارتحلف ايالبلاو تتاصلا نم اجب لسا
 اظود لود نم قاما مان مبعاونأ فالتخا ىلع نييحيسملا

 همج بو 0 5 ناو مسا نييحسملا هحح

 ةحبتت ىه ىلا ةيلعلا ةلودلا يف نيدلا ا

 ءادلا لا "الو ناك فاضت لاو كدفلا وسلا ا

 لخادكف ..: رخا ىلا تقو نم ةلودلا ةايح ددهم ىذلا 7

 نييحيسأا مساب هي لملا ةلودلا نو وشف هيرو لوذل

 نييحيسلاءال وه مسأب ةلودااورواةضاكمو.ا مرا

 تاراذنالاو .نييحيسملا ءالؤه مساب موقت ةلودلا تاب ارطضاو

 ةلخأو نب نيح سلا الود ميساب هجرت ةلودلل هجوت يتلا

 يللا الوم مس ترجح ةلودلا مم ترح ىلا تورلا

 ابوروأ لخادتن او ةيلعلاةلودلا ىف ظحلا ءادعس مهنا هلل رعب



 ما 5 0

 :يبحيسلاةكماعم نسح هللا اهاممح ةيلعلاةلودلا فتكن و

 ونيملسملا امانا زع اك مهلمأع لب مدئامعو ممابدا مارتحاو

 ةاتواسللا قرط لكلا 6 2 ممنبو ءالذه نيب زيع

 كيرالا فدانا ىف نيحبملا نم نيريكلا,تنعاو

 اهذقث لحم مهتلعجو اهرومأ ىلع مهتنمتأو ةيلعلا فئاظولاو

 ىلع دهاش ربك أ ةيلعلا ةلودلا ىف مويلا ىلا نيبحيسملا ءاّمبو

 ط1 هام لي رجالا قو تاما ىف ىيدلا اهلاذبتلا
 ناهربو مطاس ليلداهريغو نانويلاو برصلاو راغلبلاك ةفلتخما

 اهمداراضحعو 18 نس تيمرتحلا لكلا نا لع عطاق

 نزال فاتعا لع دج نبق و امطلستمح اوعقو نيذلا ند

 ال 1 0 ركوولاو تاكملا فرتمو : يداسالا

 هلك نإ فلا يرشلا ىع درع دوجولا ف نانا لك

 ربجت نأ ضرالا لود ىوقأ تناكموب اهنردق ىف ناك ةيلعلا
 نأ وأ مالسنالا نيد قانتعا لع اهدالب يف نييحيسملا لك
 تمراجا .اهنكلو. : اهنيغر اونلاخل اذا اهضارأ نم عدرطت
 هءاحصاو يحيسملا نيدلا تمرتحاو تلارتقلا عرشلا



 ا

 بورألا ىف لوالا سبسلا كلذ ناكف ..ةدودل ةوادعو

 اههحو ىف تا و اهدض تهحو ىتلا ةديدعلا

 نيم ةيلعلا ةلودلا ةطلس تح ةنقاولا دالبلا تناك اخو

 لودلا باحصأ سوفت تقان دف اهانغأو ملاعلا دالب لجأ

 اهني اهميسقتو دالبلا هذه نم كرتلا جارخال ةيوروالا

 ايش ايس را اعلا ةلودلا برا لاودلا هده ناشي

 تيسوه انهو . اءزؤ ايجابا رجا لع عدا

 ةيلعلا ةلودلا ةيوروالالودلا يفض وادا دل

 ةلئسم وهو روبشملا ةوادعلا ببس ىف رظنلا انعقد اذأو

 لود ىف ةديحولا ةلودلا ىه ةيلعلا ةلودلا نا اندجو نيدلا

 ححاستلاب اهيد ريغب نونيدي نيذلا اهاناعر تلماع تلا ضرالا

 ا | عرشل | تعبنا دف . لادتعالاو لهاستلاو

 مديلاقتو مدناوعو مهانابد ةيرح نييحيسملل تكرتو
 هتابم نيعتماليوط اوشاعف مارتحالا لك مدهاقع تمرتخاو

 نوفلسم منال نمل اولض ايناس سس

 . اناسنا اومحرامو مهوب ةمرحو مهناسن ضارعأ اوكتهو



 0 1 هك

 ةفاتخ عاطأ و

 فئاحص فلقيو ةيلعلا ةلودلا خراب عحارب ىذلاو

 ةيقرشلا ةلئسملا نا ىرب مويلا ىلا اهدوجو لوأ نم اهرومأ

 ودلا عم هاك

 ضعل نيبو ميد ماق ةمخفلا مم لو اواو اوروأ 0

 لا ا درا هيدحلا عاذ لا"ةيورودا ل ودلا

 كرتلا مادقأ تأطو ذنم هنا ىأ . اهسقت ةل

 .ضءعتدخا ًاانوروأ 8 كدلا ةلوصترهظ د كفو هنأ ةايعاو

 ىلع لمعلاو امتدراطمو ةلودلا ةاداعم امدهع ىلع لودلا
 هما اخلاما 0-2 ا - لامعا | 0 2 ةراملا هاه نم اهحارخا

 ةيرورضلارومالا 2 نع ل هلو هد ءامب 0 حبصأ ذا

 لاس 5 3 د زاللا

 ةمظعةهرو ةيلاع ةطاس ةننامعلا ةلودلا هلاصهو دقو

 .لودلاو مالا اال تءرمج اع نامرلا نيضا طا

 ابيار تعفرو مظع لكو ىوق 3 اممظعو ان تيهراو

 تقباف . ةغساو راطقأو ةعساش عاّمصأ ىلع ةليلملا ةيلالحلا

 ةنماك ءاضغن ةروبقملا مال | سوفن ىف اماراصتتاو اما>وتذ
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 اتصسسن بضخ جبس نت خب يوب

 زري دومسوتسد سس 03 وي صوص سل

 مدل #

 مسيف رسل ا

 ,ؤم

 فلا ةلكملا نأ لع نو سايل رامات ل[

 7 نيبو ابوروأ لود ضعل نبي ماقلا عازتلا ةلئسم ىه
 نه ىرحلا ةزايضو ايناطات تح ةفاولا حال فاس

 ك1 دو ايوروأ ىف اهسق ةيلعلا ةلودلا دوجو ةلئسم

 لا هيي كلا هللا نا ةترعلا نمد ورا 000

 ةلثسم ىأ مالسالاو ةينارصنلا نيب رمتسملا عازغلا ةلئسم

 نييو مالسالا مأرب ةعاتلا لولا ني ةيلطتتل ةا

 نم ءىبث هيف ناك ناو كمارعتلا 1 5 الا. ةلحسلا لوك

 ةلودلا عزانت .ى 21:لودلا نال اما حيحصل سلف ةفصحلا

 بلاغلا ىف لب طق نيدلا مساب 0 هدوجو ةيياعلا

 عراتلا انا رآدقو . اكان نم ءىث لاون ىف اممط اهيداعت
 1و ذأ اككاساالا اي ندلا لعمل هك ع

 ىش ضارغأ هءارو - راتس وف ىرهوج ضرغ لاونل



 0 ٠

 برحلا خيران لبق ماركلا ءارقلل مدقأ ناكيحا صورا

 نييقرشلا لاغتشاعوضوم ىه ىلا ةيقرشلا ةلئسملا نعاصخلم

 فدك اذا اودتع ماركا ءارقلا لان

 "ىلع ىضق دقف ةيقرشلا ةلثسللا ناب يف زاجنالل تررطضا

 ال تست و اعوش وأ ةدوملا لمؤأو - كلذي تقول
 ا قوأ نايب 0

 داّوف نمضرالاو تاومسلا رطاف هللا ىلا عرضأ ىناو

 ةيددالا ةوقلا ةيلعلا ةلودلا بم لا قداس بلقو صلخم

 | ع1 دم ل رالسملاو نوب املا" سدعل ىدمربلا كلاو

 اهلك ىاج ةيانلا ةلؤدلل ظفحم نأو . ةينفرو دددس قف

 ةفيلخلاو ظعالا ناطلسلا ةلالح هرصانو هماما مالساللو

 هتلالج 01 ظفح : نأو ( 24 ) ى

 . ىلحس ابع )ىويدملا ومس مظعلا اهريماو 0 0 زيزع

 بيع عيمس ىبو نا ( يناثلا اش
 ١م. ةئس ريان - ١٠١6 هنس نابعش ف رصم

 ) لماك قطصم /

1 



 ريخ هيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هل دجلا

 ةلودلا زوذ ماعلا اده دمت دقف (دعنو ) . نيلسرملاو ءام الا

 انيبم ارصن اهراصتت او اميظع ازوف نانويلا مم اه.رح ىف ةيلعلا

 اهنايح نيهار ءادعأو ةلودلل ءاقدصأ نيب نوملاعلا ىأرو

 ؟ةدظو ا ةدمأو أي نإ سوم تفصاف امش 0

 ىفق اع اهل ىضق :ثيح ائادعأو اَهموَصَح تولق لع هللا

 ةمقرااو وعسسلاو رصالاو نول ل

 نونسح ءاقدصأ ضعل ترحا ءاف ا دهن ىم سلط دقو

 برحلا هذه ران بتك ١ نا فيعضلا ىصخشب نظلا

 لك كلذ لع فروع زودت ..عءال كلطلا تيجان ةريبسا

 ةيلعلا ةلودلا تلاب امب ليثلا ردان روبحو ليزج رورس نع

 ' تلاها









 ظ 44( رو ري

 تبق رش كلا ةلغسنملا

 -* موحرما فيلأت 0

 اشم رك لع ظ

 تاج عقم

 لوا

 « ةيناثلا ةعبطلا

 « ةجرغلاو رشنلاو عبطلا قوتح »

 * .ةير وأ. هل وفحم

 م1545 9 ةنمس

 ) صحا 93 ةرمن نيواودلا عراشب »2 ءاوللا اي ةعءطم ش
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